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ι περιβαλλοντικζσ δραςτθριότθτεσ και τα προγράμματα που υλοποιοφνται ςτα 
ςχολεία λειτουργοφν ςτθ βάςθ τθσ εκελοντικισ ςυμμετοχισ κακθγθτϊν και 
μακθτϊν και εφαρμόηουν μεκόδουσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και διεπιςτθμονικισ 

προςζγγιςθσ  των εξεταηόμενων κεμάτων όπωσ και καινοτόμων μεκόδων νζων 
τεχνολογιϊν.  
 
το πλαίςιο αυτό κάκε χρόνο ζχουμε αξιόλογα αποτελζςματα από τισ παιδαγωγικζσ 
ομάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτα Γυμνάςια και Λφκεια Γενικισ και Σεχνικισ 
Κατεφκυνςθσ του Ν. Δράμασ.  
 
Επικυμϊντασ να βοθκιςουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αυτό  το ζργο τουσ, κα κζλαμε να 
δθμοςιοποιιςουμε το εγχειρίδιο  του εκπαιδευτικοφ . Λαηαρίδθ, ςτο οποίο εξθγεί τθν 
τεχνικι stop motion animation για τθν παραγωγι  μιασ μικρισ ταινίασ ωσ αποτζλεςμα 
ενόσ προγράμματοσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και να τον ςυγχαροφμε για τθν 
επιτυχία του ςτον Διαγωνιςμό Πρωτοπόρων Δαςκάλων τθσ Microsoft .  
      
  

                                                                          Αςτυάναξ Κφρτςθσ  
Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ  

                                                               Εκπαίδευςθσ Δράμασ  
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 υιοκζτθςθ μεκόδων ενεργθτικισ μάκθςθσ κεωρείται αποφαςιςτικόσ  παράγοντασ κατά 
τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ΠΕ για τθν επίτευξθ των προςδοκϊμενων 
αποτελεςμάτων από τουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ. Ο μακθτισ λειτουργϊντασ ωσ 
ζνασ ενεργθτικόσ αναηθτθτισ τθσ γνϊςθσ  γίνεται ςχεδιαςτισ και παραγωγόσ ενόσ 

ζργου μζςα από ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ με τουσ ςυμμακθτζσ του το οποίο καταλιγει ςε 
ζνα τελικό χειροπιαςτό προϊόν.  

      
Ιδιαίτερα ςτα ςχολικά προγράμματα που εξετάηονται περιβαλλοντικά προβλιματα ςθμαντικό 
ρόλο παίηουν οι αξίεσ και τα ικθ των κοινωνικϊν ομάδων που εμπλζκονται ςε αυτά. Για τον 
λόγο αυτό χρειάηεται να  αξιοποιθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ θ ςυνεργαςία τομζων τθσ 
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ  όπωσ ο πολιτιςμόσ και θ τζχνθ.  

       
το πλαίςιο αυτό θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ animation  μπορεί να βοθκιςει τον 
εκπαιδευτικό να ενεργοποιιςει τουσ μακθτζσ του με τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, να 
απευκυνκεί ςτθ φανταςία και ςτθ δθμιουργικότθτα τουσ και να ζχει ζνα αιςκθτικά αξιόλογο 
αποτζλεςμα. Σο βαςικότερο είναι ότι μζςα από τθν διαδικαςία αυτι τα παιδιά μακαίνουν 
διαςκεδάηοντασ και παίηοντασ.  

      
Ο εκπαιδευτικόσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ τζλιοσ Λαηαρίδθσ ανζπτυξε τθν 
παραπάνω τεχνικι κατά τθν υλοποίθςθ εγκεκριμζνου προγράμματοσ  ΠΕ με κζμα «Ανάπτυξθ  
εκπαιδευτικοφ animation», με τθν περιβαλλοντικι ομάδα των μακθτϊν του 3ου Γυμναςίου 
Δράμασ  κατά τθν ςχολικι χρονιά 2006 -2007.  Σο αποτζλεςμα που προζκυψε  ιταν μία πολφ 
όμορφθ ταινία μικροφ μικουσ  με τίτλο «Κάποτε ςτθν Κακαροφπολθ». Πρόκειται για ζνα 
παραμφκι με κζμα τα ςκουπίδια που με πολφ χαριτωμζνο και ζξυπνο τρόπο ζγραψαν οι 
μακθτζσ. 

       
Η ταινία ςυμμετείχε ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό Πρωτοπόρων Δαςκάλων που προκιρυξε θ 
Microsoft ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ εκπαιδευτικισ πρωτοβουλίασ τθσ «υνεργάτεσ  ςτθ 
Μάκθςθ». Η πρωτοβουλία αυτι προςβλζπει ςτθν ανάδειξθ Ελλινων εκπαιδευτικϊν που 
καινοτομοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία ωσ αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ διδαςκαλίασ τουσ. Η ταινία διακρίκθκε και εκπροςϊπθςε τθν χϊρα μασ ςτο Ευρωπαϊκό  
Forum Νζων Σεχνολογιϊν, που ζγινε ςτο Παρίςι ςτισ 29-30 Μαρτίου 2007. 

       
Θεωροφμε ότι θ ζκδοςθ του εγχειριδίου αυτοφ από τθν Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Δράμασ, 
με τθν ευγενικι χορθγία και ςυνδρομι τθσ Microsoft ανταποκρίνεται ςτο  ενδιαφζρον 
πολλϊν εκπαιδευτικϊν των ςχολείων του Νομοφ μασ για τθν εφαρμογι νζων εκπαιδευτικϊν 
εργαλείων και τεχνολογιϊν ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.  
 

Ελζνθ αραβάνου  
Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ  

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δράμασ  

 
 
 
 

Η 
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 Microsoft ζχει κεςπίςει μία ςειρά από προγράμματα με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 
 

Σο πρόγραμμα «υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ» είναι μια παγκόςμια πρωτοβουλία τθσ 
Microsoft που ςυντελεί ςτθ διάδοςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτα ςχολεία, μζςα από μία 
ςειρά δράςεων που περιλαμβάνουν τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ και 
αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτο μάκθμα, ςτθ ςτιριξθ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 
και νζων μορφϊν διδαςκαλίασ , ςτθ δωρεά λογιςμικοφ, ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ κ.λπ.  
 
Επιπλζον, το πρόγραμμα «Πρωτοπόροι Δάςκαλοι τθσ Microsoft» παρζχει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ ζνα βιμα για να ανταλλάςςουν τισ ιδζεσ τουσ, και να μοιράηονται τον 
ενκουςιαςμό και το πάκοσ τουσ για τθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ 
επικοινωνίασ (ΣΠΕ) ςτθν εκπαίδευςθ. Οι δάςκαλοι και κακθγθτζσ που ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα μποροφν να επικοινωνοφν θλεκτρονικά, ςε πραγματικό χρόνο, με άλλουσ 
πρωτοπόρουσ τθσ εκπαίδευςθσ για να μοιράηονται ιδζεσ και ψθφιακοφσ πόρουσ, όπωσ τα 
Εικονικά Μακιματα. Σα Εικονικά Μακιματα είναι υποδείγματα μακθμάτων ι εργας ιϊν 
που ζχουν ςχεδιαςτεί από άλλουσ δαςκάλουσ, και ζχουν αποδειχκεί αποτελεςματικά ςτθν 
τάξθ. Οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να τα κατεβάςουν και να τα χρθςιμοποιιςουν.  
 
το πλαίςιο αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ πρωτοβουλίασ θ Microsoft διοργανϊνει κάκε χρόνο 
τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό Πρωτοπόρων Δαςκάλων, προςβλζποντασ ςτθν ανάδειξθ 
Ελλινων εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ. Οι νικθτζσ του διαγωνιςμοφ ςυμμετζχουν ςτο 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Δαςκάλων όπου και αναδεικνφονται οι κορυφαίοι 
πρωτοπόροι δάςκαλοι από ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ.  
 
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι μζχρι ςιμερα, περίπου 5 εκατομμφρια εκπαιδευτικοί ςε 
περιςςότερεσ από 100 χϊρεσ ζχουν βοθκθκεί ϊςτε να χρθςιμοποιοφν τισ τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτο μάκθμά τουσ, και περιςςότεροι από 115 
εκατομμφρια μακθτζσ ζχουν γίνει κοινωνοί των πλεονεκτθμάτων του προγράμματοσ 
«υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ» παγκοςμίωσ. 

                                                                                                   υνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ,  
Microsoft Ελλάσ  

Η 
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Ειςαγωγό 
 
 

 
 
 
Η τεχνικι του stop motion animation ςυνδυάηει τθν ειςαγωγι τθσ νζασ οπτικοακουςτικισ 
τεχνολογίασ ςτθ διεργαςία τθσ μάκθςθσ με τθ μφθςθ ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ των 
κινοφμενων εικόνων και επομζνωσ τθσ ανάπτυξθσ των αιςκθτικϊν κριτθρίων. Ζνα stop 
motion animation project μπορεί να υλοποιθκεί ςε οποιαδιποτε βακμίδα τθσ 
εκπαίδευςθσ ακόμθ και ςτθν εκπαίδευςθ ενιλικων.  
 
Χαρακτθριςτικά του είναι θ διακεματικότθτα λόγω των διαφορετικϊν γνϊςεων και 
δεξιοτιτων που απαιτοφνται, θ μάκθςθ μζςα από πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ(εμπειρικι 
μάκθςθ) και το ςυνεργατικό πλαίςιο. Από τθν άποψθ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
τουσ ςκοποφσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ , δθλαδι τθσ καλλιζργειασ κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων εντόσ τθσ ομάδασ και τθσ διαχείριςθσ προβλθμάτων status. Επίςθσ θ χριςθ 
«ταπεινϊν»  άχρθςτων πια υλικϊν που βρίςκουμε μετά από μια δραςτθριότθτα ςτθ φφςθ, 
δθμιουργεί φιλοπεριβαλλοντικζσ ςτάςεισ, κάνοντασ δυνατι τθν ζνταξθ τθσ τεχνικισ ςτθν 
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ.   
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Η κύνηςη οδηγεύ ςτην εξϋλιξη 
 

Αν μποροφςαμε να πραγματοποιιςουμε ζνα υποκετικό 
ταξίδι πριν από 5 διςεκατομμφρια χρόνια ςτο διάςτθμα, 
αςφαλϊσ κα ιταν ςυναρπαςτικό. Αν όμωσ  προςπακοφςαμε 
να ανακαλφψουμε τθ γθ, δυςτυχϊσ δε κα τθ βρίςκαμε. Ο 
πλανιτθσ μασ άρχιςε να δθμιουργείται πριν από 4.5 
διςεκατομμφρια χρόνια. Από τότε υφίςταται ςυνεχϊσ 
αλλαγζσ που εμπεριζχουν τθν κίνθςθ. Σα αζρια και ςτερεά 
ςϊματα, που τθ ςχθμάτιςαν, υφίςτανται από τότε μια 
διαφοροποίθςθ που αποτυπϊνεται ςτθ γεωλογικι και 
βιολογικι ιςτορία του πλανιτθ μασ. Η  γθ κινείται, άρα 
υπάρχει. τθν αρχζγονθ κάλαςςα εμφανίηεται θ ηωι πριν 
από 3.8 διςεκατομμφρια χρόνια. Η ηωι που κινείται ςτθ 
ςτεριά, πετάει ςτον αζρα, φτάνει ςε κάκε γωνιά τθσ γθσ, 
παίρνει τθν ανκρϊπινθ μορφι πριν από περίπου 3 εκ. χρόνια 
και ςυνεχίηει να κινείται. Η κίνθςθ λοιπόν υπάρχει ςε κάκε 
εξελικτικό βιμα των ανκρϊπων. Μιπωσ λοιπόν και ςτθν 
εκπαίδευςθ μποροφμε να φζρουμε τθν «εξζλιξθ» με τθν 
κίνθςθ; Η κίνθςθ και θ αλλαγι υπάρχουν ςτθ ηωι, γιατί όχι 
και ςτο ςχολείο μασ; 
 

 Δθμιουργιςτε με μια κάμερα ι μια ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι. Η κίνθςθ και θ 
εικόνα πολλαπλαςιάηουν τα εκπαιδευτικά μθνφματα.  

 

 Απελευκερϊςτε τθ φανταςία των παιδιϊν και αφιςτε τα να ςυνεργαςτοφν.  
 

 Ακοφςτε τι  ζχουν να ςασ πουν. Είναι εκπλθκτικό πόςο δθμιουργικά μπορεί να είναι 
ςε διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ!  

 
Προτρζψτε τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςασ να δθμιουργιςουν 
ομάδεσ και: 

 

 να προςπακιςουν,  

 να πειραματιςτοφν,  

 να προβλθματιςτοφν,  

 να αςτειευτοφν με μια κάμερα,  

 να αποκωδικοποιιςουν,  

 να αναλφςουν,  

 να επεξεργαςτοφν,  

 να ςυνκζςουν απόψεισ και μθνφματα,  

 να ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριεσ τουσ νιϊκοντασ μζροσ 
μιασ ευρφτερθσ παρζασ  

 και  φυςικά  να περάςουν καλά.  
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 Κςωσ το τελευταίο, από τθν εμπειρία μου, είναι και το πιο ςθμαντικό. Σα παιδιά πρζπει 
να αιςκάνονται χαροφμενα και δθμιουργικά ςτο ςχολείο. Δραςτθριότθτεσ που  ζχουν 
αυτιν τθν κακαρι ςτόχευςθ πρζπει να υλοποιοφνται ςτα ςχολεία μασ.  

 
 
 

Τα παιδιά πρζπει να  
αιςκάνονται 

χαροφμενα και δθμιουργικά  
ςτο ςχολείο 

 

Εκπαύδευςη για τα Οπτικοακουςτικϊ Μϋςα 
 

ε πολλζσ χϊρεσ θ Εκπαίδευςθ για 
τα Οπτικοακουςτικά Μζςα (Media 
Education) ζχει ενταχκεί ςτο 
πρόγραμμα μακθμάτων. Αυτό 
πραγματοποιικθκε με διάφορουσ 
τρόπουσ, όπωσ:  
 
1) διδαςκαλία μζςα από μακιματα 
γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, 
κοινωνικϊν επιςτθμϊν και 
καλλιτεχνικϊν,  
 
2) ζνταξθ ειδικϊν μακθμάτων,  
 
3) κεϊρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ για τα Οπτικοακουςτικά Μζςα ωσ βαςικό τμιμα τθσ 
ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 
 
Γιατί όμωσ θ Εκπαίδευςθ για τα Οπτικοακουςτικά Μζςα κεωρείται απαραίτθτ θ ςτο 
ςχολείο με οποιοδιποτε τρόπο και αν ειςαχκεί ςτο ςχολικό πρόγραμμα; Είναι 
ενδιαφζροντα όςα επιςθμαίνει ο  Alfonso Gutierrez από το πανεπιςτιμιο του Valladolid. 
κοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ «προετοιμαςία για τθ ηωι». Η Εκπαίδευςθ για τα 
Οπτικοακουςτικά Μζςα είναι απαραίτθτθ λόγω τθσ λειτουργίασ και τθσ παρζμβαςθσ των 
ΜΜΕ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι.  
 
Η εμφάνιςθ τθσ τυπογραφίασ ζκανε επιτακτικι τθν ανάγκθ του αλφαβθτιςμοφ. Κατά τον 
ίδιο τρόπο μποροφμε να μιλιςουμε για τον οπτικό αλφαβθτιςμό, (τθν ικανότθτ α δθλαδι 
να διαβάηουμε εικόνεσ, να τισ ερμθνεφουμε και να τισ δθμιουργοφμε με διάφορα μζςα, 
ϊςτε να επικοινωνοφμε αποτελεςματικά) κακϊσ και για αλφαβθτιςμό που αφορά ςτα 
ΜΜΕ (τθν ικανότθτα δθλαδι να κατανοοφμε τθ λειτουργία των ΜΜΕ, τισ τεχνικζσ που 
χρθςιμοποιοφν και τθν επίδραςθ που αςκοφν ςτο κοινό τουσ).  
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Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι το περιεχόμενο τθσ Εκπαίδευςθσ για τα 
Οπτικοακουςτικά Μζςα  αφορά δφο πεδία:  
 

1) καταρχιν πρακτικά ηθτιματα  που ςχετίηονται με ςυςκευζσ και προγράμματα για 
εργαςίεσ ςε κείμενο, εικόνα και ιχο, όπωσ κάμερεσ, υπολογιςτζσ, κακϊσ και 
προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ, video κλπ. 

 
2) να καλλιεργιςουμε τθν κριτικι ςκζψθ για τα οπτικοακουςτικά προϊόντα, τισ 

επιχειριςεισ που τα παράγουν και τον ιδεολογικό τουσ αντίκτυπο.  
 
τθν Ελλάδα δεν ζχει υπάρξει εκτενισ ςυηιτθςθ για τθν Εκπαίδευςθ που αφορά ςτα 
Οπτικοακουςτικά Μζςα ςτο ςχολείο, παρά τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ επιρροι που αυτά 
αςκοφν ςτουσ τθλεκεατζσ, μεταξφ αυτϊν και ςτουσ μακθτζσ μασ. Βζβαια αρχίηουμε να το 
αντιλαμβανόμαςτε. Για παράδειγμα είναι ενδεικτικό το γεγονόσ ότι ςτα βιβλία γλϊςςασ 
και λογοτεχνίασ, τμιμα τθσ φλθσ, βαςίηεται ςε κείμενα που αφοροφν τθ λειτουργία των 
ΜΜΕ, τισ περιςςότερεσ φορζσ αποδοκιμαςτικά και λιγότερο επιδοκιμαςτικά για τισ 
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ που παρζχουν.  
 
Η πρόταςθ που ακολουκεί ςχετίηεται με τθ χριςθ τθσ τεχνικισ stop motion animation ωσ 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Σο αποτζλεςμα τθσ ωσ οπτικοακουςτικό προϊόν είναι γνϊριμο 
ςτουσ μακθτζσ. Η διαδικαςία παραγωγισ είναι εξαιρετικά ενδιαφζρουςα, τόςο ςε 
γνωςτικό επίπεδο (χριςθ εξοπλιςμοφ, ειδικευμζνεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται ςτθν 
οπτικοακουςτικι βιομθχανία), όςο και ςτο επίπεδο δθμιουργίασ νζων ςτάςεων, δθλαδι 
οι μακθτζσ να βλζπουν κριτικά τισ τθλεοπτικζσ παραγωγζσ και να αντιλαμβάνονται τθν 
εκπαιδευτικι αξία των νζων τεχνολογιϊν.  

 
  
 David Buckingham, Media Education-Literacy, learning and contemporary culture Oxford 

Polity 2003 
 
 Robert Ferguson, The Media in Question, London Arnold 2004  

 
 Divina Frau-Meigs, Media Education A kit for teachers, students, parents and 

professionals, Unesco 2006 
 
 www.mediamentor.org 

 
 “Young Digital Creators” Educator’s kit: http://www.unesco.org/culture/en/digiarts/ydc/kit in 

English, http://www.unesco.org/culture/fr/digiarts/ydc/kit in French 
 
 “Education to media “ 

English : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278E.pdf 
French : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278F.pdf 
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Συνεργατικό πλαύςιο 
 

Η μεκοδολογία που προτείνεται, 
υλοποιείται ςϋ ζνα ςυνεργατικό 
πλαίςιο. Μζςα ςτισ ομάδεσ τα μζλθ 
μποροφν να δοκιμάςουν, να 
προβλθματιςτοφν, να προτείνουν και 
να απορρίψουν, να 
επιχειρθματολογιςουν, να επιλφςουν 
προβλιματα, να ςυμπεράνουν. Η 
ςυμμετοχι ςε ομάδεσ δεν 
παραγκωνίηει τθν επικυμία των 
παιδιϊν να αναλαμβάνουν ατομικζσ 
πρωτοβουλίεσ. Πολλζσ φορζσ είναι 
αυτζσ που οδθγοφν ςτθν εξζλιξθ. Αυτό ςθμαίνει ότι τονϊνεται το αίςκθμα αυτοεκτίμθςθσ 
και ταυτόχρονα εμπεδϊνεται  το πνεφμα ςυλλογικότθτασ.  
 
Αν κάποιοσ επικυμεί να γνωρίςει τι βαςικζσ αρχζσ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ,  πρζπει να 
αναηθτιςει ζνα καλό ςχετικό βιβλίο. Προτείνω  λοιπόν το «Designing Groupwork, 
Strategies for the heterogeneous classroom» τθσ Elizabeth Cohen. Είναι ενδιαφζροντα 
όςα αναφζρει ςτον πρόλογο τθσ:  
 
«Γιατί δε μου είπαν, όταν ιμουν υπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν, ότι τα παιδιά 
μακαίνουν με το να ςυνομιλοφν και να ςυνεργάηονται; ρϊτθςε ζνασ δάςκαλοσ που 
δοκίμαςε να οργανϊςει ομάδεσ παιδιϊν μζςα ςτθν τάξθ για πρϊτθ φορά.  
 
Ζχετε παρατθριςει ότι μακαίνετε περιςςότερα για ιδζεσ και ζννοιεσ ,  όταν μιλάτε, 
εξθγείτε και διαφωνείτε γιϋ αυτά τα ηθτιματα με άλλουσ, απϋ ότι , όταν ακοφτε μια 
διάλεξθ ι διαβάηετε ζνα βιβλίο; Αν  και πολλοί από εμάσ ωσ ενιλικοι  το διαπιςτϊνουμε, 
εντοφτοισ λίγοι εκπαιδευτικοί επιτρζπουν ςτα παιδιά να μιλοφν μεταξφ τουσ…Αν ζνασ 
εκπαιδευτικόσ κζλει να προωκιςει τθν ενεργι μάκθςθ, τότε  το να οργανϊνει τθν τάξθ ςε 
ομάδεσ μακθτϊν κατάλλθλα προετοιμαςμζνεσ  είναι ζνα δυνατό εργαλείο που κα παρζχει 
ςε όλα τα μζλθ τθσ τάξθσ τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ» .  
 
Βαςικό λοιπόν ςυςτατικό τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ είναι θ εργαςία ςε ομάδεσ, δθλαδι θ 
ανάκεςθ ςε μια ομάδα να διεκπεραιϊςει ζνα «ζργο» που ζχει ςαφϊσ οριςτεί και θ 
ολοκλιρωςθ του ζργου αυτοφ με τθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ.  
 
Αυτό βεβαίωσ δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ με κάποιεσ παλιότερεσ πρακτικζσ ςφμφωνα 
με τισ οποίεσ ο δάςκαλοσ χϊριηε τα παιδιά ςε μικρζσ ομοιογενείσ ομάδεσ με βάςθ 
ακαδθμαϊκά κριτιρια, ϊςτε «να προχωρά πιο γριγορα το μάκθμα» . 
 
Μιλϊντασ για τισ αρχζσ τισ ςυνεργατικισ μάκθςθσ πρζπει να αναφζρουμε ότι ςτισ ομάδεσ 
οι μακθτζσ «επιτρζπεται» να κάνουν λάκθ και να ςτθρίηονται ςτισ δυνάμεισ τουσ, με τθν 
παραχϊρθςθ εξουςίασ εκ μζρουσ του εκπαιδευτικοφ.  
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Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό είναι ότι τα μζλθ τθσ ομάδασ χρειάηονται το ζνα το άλλο ςε 
κάποιο βακμό για να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία που τουσ ζχει ανατεκεί ςτθν ομάδα 
ςυνειδθτοποιϊντασ ότι δε μποροφν μόνα τουσ να τα κάνουν όλα. Ζτςι ρωτάνε, εξθγοφν, 
αςκοφν κριτικι, ακοφν, διαφωνοφν ι παίρνουν κοινζσ αποφάςεισ. 
 
τθ μονογραφία των James Flowers John και Ritz με τίτλο «Cooperative Learning in 
Technology Education» επιςθμάνκθκε ότι οι Johnson, Johnson και Smith επεξεργάςτθκαν 
375 μελζτεσ «για τισ επιπτϊςεισ των ςυνεργατικϊν, ανταγωνιςτικϊν και ατομικϊν 
προςπακειϊν ςτθ μακθτικι επιτυχία και παραγωγικότθτα». Βρικαν λοιπόν ότι  ςε ζνα 
ςυνεργατικό περιβάλλον υπάρχουν καλφτερεσ αποδόςεισ απϋ ότι ςε ζνα ανταγωνιςτικό. 
Επίςθσ επεςιμαναν ότι θ ςυνεργατικι μάκθςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα να  παράγονται πιο 
υψθλοφ επιπζδου ςυλλογιςμοί, πιο ςυχνά καινοτόμεσ ιδζεσ και λφςεισ και μεγαλφτερθ 
διάχυςθ τθσ γνϊςθσ από τθν ομάδα ςτα μζλθ τθσ. 
 
Εξάλλου, ςτο ίδιο κείμενο αναφζρεται ότι οι Hamms και Adams, βαςιςμζνοι ςε 
πειράματα, διαπίςτωςαν ότι για τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τα οφζ λθ τθσ 
ςυνεργατικισ μάκθςθσ είναι:  
 

1) βελτίωςθ επίδοςθσ «μζτριων» και «καλϊν» μακθτϊν,  
 

2) καλφτερεσ επιδόςεισ από παιδιά που προζρχονται από μειονότθτεσ,  
 

3) μεγαλφτερο κζρδοσ για τα παιδιά με δυςκολίεσ νοθτικζσ,  
 

4) θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ δεν παραγκωνίηει τθν επικυμία των παιδιϊν να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ,  

 
5) κετικό αποτζλεςμα ςτθν απόκτθςθ αιςκιματοσ αυτοεκτίμθςθσ ςτισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ, 
 

6) βακφτερθ κατανόθςθ του υλικοφ από τουσ μακθτζσ / μακιτριεσ με το να 
διδάςκουν εντόσ τθσ ομάδασ τα υπόλοιπα μζλθ,  

 
7) μεταφορά και εφαρμογι των δεξιοτιτων τθσ ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ εκτόσ 

τθσ ομάδασ και του ςχολείου.  
 
Τπάρχουν όμωσ οφζλθ και για τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ:  
 

1) οι εκπαιδευτικοί που υιοκετοφν τθν ςυνεργατικι μάκθςθ γίνονται περιςςότερο 
ςυνεργατικοί ςτισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ τουσ,  

 
2) αιςκάνονται  ότι ο χρόνοσ κυλά πιο αποτελεςματικά,  

 
3) οργανϊνοντασ πζντε ι ζξι ομάδεσ ςε μια τάξθ ςθμαίνει ότι ζχουν λιγότερουσ 

«ςτόχουσ» να επιτθροφν και όχι με αςτυνομικό τρόπο. Σα ίδια τα παιδιά 
αναλαμβάνουν τθν επιτιρθςθ μεταξφ τουσ!  



Ανάπτυξθ project με τθν τεχνικι stop motion animation 

14 

 

 
4) ςυχνά οι εκπαιδευτικοί υιοκετοφν μια νζα ςτάςθ απζναντι ςτθ δουλειά τουσ, 

βλζποντασ μάλιςτα πόςο αποτελεςματικά εργάηονται οι ομάδεσ , 
 

5) αρχίηουν και ςυνειδθτοποιοφν ότι θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ γίνεται ευκολότερθ , 
 

6) οι ςχζςεισ του εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ / μακιτριεσ μζςω των ομάδων 
γίνονται περιςςότερο προςωπικζσ . 

 
Για να επιτευχκοφν όλα αυτά, πρζπει να τεκοφν προδιαγραφζσ για τθ λειτουργία των 
ομάδων. Οι ςτόχοι τθσ ομάδασ πρζπει να είναι ςαφείσ. Αυτό δε ςθμαίνει ότι τίκενται εκ 
των προτζρων. Αντίκετα μποροφν να ςυηθτθκοφν ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ , 
ϊςτε να διαμορφωκεί ζνα «ςυμβόλαιο», ζνα δεςμευτικό δθλαδι πλαίςιο από 
δραςτθριότθτεσ που πρζπει να υλοποιθκοφν μζςα ςϋ ζνα χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά 
μποροφν να καταγραφοφν ςε χαρτί, ϊςτε το κάκε μζλοσ να γνωρίηει τί πρζπει να επιτφχει 
θ ομάδα και ςε πόςο χρόνο. Βεβαίωσ, ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι 
μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ο ςυντονιςτισ μπορεί να 
παρεμβαίνει περιςςότερο, ϊςτε να διευκολφνει τθν ομάδα να διατυπϊςε ι τουσ ςτόχουσ 
τθσ και να οργανϊςει τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου τθσ.  
 
Σο πρόβλθμα που ίςωσ προκφψει με τθν εργαςία ςε ομάδεσ είναι ότι δεν είναι δυνατό 
πάντα να διαςφαλιςτεί θ ιςότιμθ ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ. Μζςα ςε μια ομάδα 
μποροφν να παρατθρθκοφν φαινόμενα κυριαρχίασ κάποιου μζλουσ ι περικωριοποίθςθσ 
κάποιου άλλου. Πϊσ μποροφμε να το αποφφγουμε; Μια από τισ μεκόδουσ που ζχουν 
αναπτυχκεί, ςχετίηεται με τθν ανάκεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου ςε εκπαιδευό μενουσ που 
τείνουν να περικωριοποιθκοφν, κακϊσ επίςθσ και με αυτό που ονομάηεται «multiple-
abilities treatment». 
 
Κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ πρζπει να  πειςτοφν οι εκπαιδευόμενοι ότι  για να παραχκεί το 
ζργο τουσ, απαιτοφνται διαφορετικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και ότι κανείσ δεν είναι 
δυνατό να τισ ζχει όλεσ. Αυτό που ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα, είναι ότι το κάκε 
μζλοσ ζχει οριςμζνεσ από αυτζσ.  
 
Ο ςυντονιςτισ πρζπει λοιπόν να ζχει ςτθ ςκζψθ του ότι οι δραςτθριότθτεσ που κα 
πραγματοποιθκοφν από τθν ομάδα απαιτοφν διαφορετικζσ δεξιότθτεσ. Ζτςι θ παρζμβαςθ 
του πρζπει να κινείται προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, δθλαδι να εξαςφαλίηεται με κάκε 
τρόπο θ ςυμμετοχι όλων. Ενδεχομζνωσ μάλιςτα να ενκαρρφνει τθν ομάδα, ϊςτε τα μζλθ 
τθσ να αςχολθκοφν με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Αυτό που ςίγουρα πρζπει να γίνει , είναι θ 
δθμόςια ανάκεςθ δραςτθριότθτασ ςε μζλθ  με χαμθλό status. Για παράδειγμα, όταν ο 
ςυντονιςτισ του project αντιλθφκεί μζςα ςτθν πρϊτθ εβδομάδα ότι κάποιο μζλοσ δε 
ςυμμετζχει ιςότιμα, τότε μπορεί να του ανακζςει ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι εργαςίασ και 
κατόπιν, όταν το ολοκλθρϊςει, να το αξιολογιςει με ειλικρίνεια. Αν μάλιςτα ο 
ςυντονιςτισ γνωρίηει καλά τθν ομάδα, τότε από τθν αρχι τθσ πρϊτθσ ςυνάντθςθσ μπορεί 
να ορίςει ζναν εκπαιδευόμενο με χαμθλό status, ωσ γραμματζα, για να κρατάει 
ςθμειϊςεισ ι να του ανακζςει να αποτυπϊςει ςτο χαρτί το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
των δραςτθριοτιτων, να το φωτοτυπιςει και να το μοιράςει ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ 
ομάδασ.   
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Επίςθσ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι πρζπει θ ομάδα να γνωρίηει ότι, όταν ολοκλθρωκεί το ζργο 
τθσ, κα παρουςιάςει το αποτζλεςμα που παριγαγε ςτθν ολομζλεια. Με τον τρόπο αυτό 
ενθμερϊνονται και οι υπόλοιπεσ ομάδεσ για τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ και ζχουν μια 
ςυνολικι εκτίμθςθ τθσ πορείασ παραγωγισ του animation. Ζτςι οι ομάδεσ αιςκάνονται 
πιο υπεφκυνεσ για το αποτζλεςμα, αφοφ γνωρίηουν ότι πρζπει να «λογοδοτιςουν» ςτουσ 
υπόλοιπουσ. 
 
Σζλοσ είναι ςθμαντικό να υπάρχουν «διαλείμματα ανατροφοδότθςθσ» τθσ ομάδασ. Αυτά 
μπορεί να ζχουν οριςτεί από πριν μζςα ςτο χρονοδιάγραμμα, ϊςτε τα μζλθ και ο 
ςυντονιςτισ να ανταλλάςςουν απόψεισ. Κυρίωσ βεβαίωσ αυτά τα διαλείμματα είναι μια 
ευκαιρία για εμψφχωςθ τθσ ομάδασ και επίλυςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν.  

 
 

 
 
 
 
 

Η ομαδικι εργαςία  
τονϊνει τθν αυτοεκτίμθςθ  

και το ομαδικό πνεφμα  
 
 
 
 

 
 
 Council of Europe, All different/all equal, education pack, www.coe.int   

 
 Elizabeth Cohen G, Designing Groupwork Strategies for the Heterogeneous 

Classroom. Teachers College Press, New York 1994 
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Εμπειρικό Μϊθηςη 

Οι εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ που ζχουμε οι 
περιςςότεροι ωσ εκπαιδευόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ 
τυπικισ εκπαίδευςθσ αλλά και αργότερα ωσ ενιλικοι, 
ςχετίηονται με τθ «διδαςκαλία», δθλαδι τθ 
μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ από αυτοφσ που τθν κατζχουν 
προσ αυτοφσ που πρζπει να τθν αποκτιςουν. Για 
δεκαετίεσ θ ατράνταχτθ αυτι εκπαιδευτικι τακτικι 
ςτθριηόταν ςτθν αυκεντία του δαςκάλου που 
επικοινωνεί προφορικά με το ακροατιριο τθσ τάξθσ. 
Αυτό είναι το χαρακτθριςτικό τθσ αφθρθμζνθσ 
μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του οποίου, οι διδαςκόμενοι 
καλοφνται να αφομοιϊςουν τθ διδακτικι φλθ.  

Όςοι αμφιςβθτοφν τθν άποψθ αυτι , υιοκετοφν τθν 
εμπειρικι μάκθςθ, δθλαδι τθν υλοποίθςθ πρακτικϊν 
δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ οι εκπαιδευόμενοι 
αποκτοφν εμπειρίεσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν, για να κατανοιςουν και να 
εμβακφνουν ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό πεδίο. Ζτςι 
ςχθματίηεται ζνασ κφκλοσ μάκθςθσ που περιλαμβάνει ςκζψθ και δράςθ.  

Με λίγα λόγια θ τάξθ μεταμορφϊνεται  ςε ζνα ηωντανό εργαςτιριο ςτο  οποίο τα μζλθ των 
ομάδων μακαίνουν ςυμμετζχοντασ ςε δραςτθριότθτεσ.  

Για να επιτφχει ζνα animation project πρζπει να γνωρίηουν όλοι όςοι ςυμμετζχουν ότι κα 
δραςτθριοποιθκοφν ςε διαφορετικοφσ τομείσ. τθν αρχι ίςωσ διαπιςτϊςουμε δυςκολίεσ, 
αφοφ ςτα ςχολεία κυριαρχεί θ ςκζψθ και όχι θ δράςθ. Μζςα από τθν τεχνικι αυτι μασ 
δίνεται θ ευκαιρία να επικεντρωκοφμε ςτθ δράςθ. Εννοείται, ότι πρϊτα οι εκπαιδευτικοί 
πρζπει να αντιλθφκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ των δφο αυτϊν ςυςτατικϊν τθσ μάκθςθσ.    

 

 Race Ph., The Open Learning Handbook (κεφάλαια 1 και  2)  
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Η τεχνικό του animation 

Η τεχνικι του stop motion animation 
είναι θ δθμιουργία κίνθςθσ μζςα από 
ςυνεχείσ ςτατικζσ εικόνεσ με τθν 
κατάλλθλθ ψθφιακι επεξεργαςία και 
τθν προςκικθ ανκρϊπινθσ φωνισ και 
ιχου περιβάλλοντοσ. Ουςιαςτικά 
δθμιουργείται ςτο κεατι θ 
ψευδαίςκθςθ μιασ κινοφμενθσ 
εικόνασ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα 
πρόκειται για φωτογραφίεσ που 
διαδζχονται θ μία τθν άλλθ. 

Σο κινοφμενο ςχζδιο ι animation film, 
ταινία εμψφχωςθσ δθλαδι, μπορεί να 
ταυτίηεται με τον κινθματογράφο, 
αποτελεί όμωσ μια αυτόνομθ μορφι 
τζχνθσ. Η πιο μεγάλθ διαφορά είναι θ κίνθςθ ςτο κινοφμενο ςχζδιο που δεν είναι θ φυςιολογικι 
κίνθςθ του πραγματικοφ κόςμου, αλλά ιδιόρρυκμθ, δθμιουργθμζνθ από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ 
ταινίασ. 

Σο κινοφμενο ςχζδιο ιςτορικά μάλιςτα προθγείται του κινθματογράφου, γφρω ςτα 1892, 
όταν ζγιναν γνωςτζσ οι πρϊτεσ απόπειρεσ με μθχανζσ που είχαν παράξενα ονόματα και 
ενδεικτικά του πειραματιςμοφ και τθσ επικυμίασ να τελειοποιθκεί θ νζα τεχνικι. Σο 
χορευτοςκόπιο και το ηωθτρόπιο πάντωσ λειτουργοφςαν  με τθν ίδια λογικι: προβολι 
διαδοχικϊν εικόνων που με τθ γριγορθ εναλλαγι ζδιναν τθν εντφπωςθ τθσ ςυνεχόμενθσ 
κίνθςθσ. 
 
Από αυτζσ τισ πρϊτεσ χειροκίνθτεσ μθχανζσ που ζδιναν ηωι ςτα ςχζδια, μζχρι τισ 
ςθμερινζσ  ψθφιακζσ ταινίεσ, ζχουν γίνει πολλά βιματα και το animation  ζχει 
χρθςιμοποιθκεί καλλιτεχνικά, εμπορικά αλλά και εκπαιδευτικά.  Σα κινοφμενα ςχζδια, είτε 
πρόκειται για τισ αμερικανικζσ παραγωγζσ γνωςτϊν ςτοφ ντιο, είτε ταινίεσ από τθ ςχολι 
τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, είτε είναι ηωγραφιςμζνα ςτο χαρτί ι ςε υπολογιςτι, είτε 
προζρχονται από άλλα υλικά όπωσ πθλόσ, πλαςτικό, χαρτί και οτιδιποτε άλλο μπορεί να 
φανταςτεί ο δθμιουργόσ, μποροφν να αποκτιςουν παιδαγωγικά χαρακτθριςτικά, όταν 
υλοποιθκοφν για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.  

 
 

 Ken,Priebe, The Art of Stop-motion Animation, 2006, Thomson Learning 

 Ρόνι Όρεν, Μυςτικά τθσ Πλαςτελίνθσ, 2007, Κατϊφλι  

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Ken,Priebe
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=Thomson%20Learning
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Τεχνικόσ Εξοπλιςμόσ 
 
Για τθν υλοποίθςθ ενόσ project 
απαιτοφνται: ζνα ψθφιακό μζςο 
λιψθσ φωτογραφίασ, 
βιντεοκάμερα ι φωτογραφικι 
μθχανι, ζνασ τρίποδασ για τθν 
εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ, 
ςυνκικεσ ελζγχου του φωτιςμοφ 
ςτο χϊρο, ζνασ υπολογιςτισ ςτον 
οποίο κα αποκθκευτοφν οι 
φωτογραφίεσ, το λογιςμικό 
επεξεργαςίασ των εικόνων και 
ζνα τραπζηι για να 
τοποκετιςουμε το ςκθνικό.  

 
 
Μεκοδολογία ανάπτυξθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ animation project 

 
Η αναφορά ςε γνωςτζσ παραγωγζσ κινοφμενων ςχεδίων 
μπορεί να είναι θ αφορμι για ςυηιτθςθ και γνωριμία 
με τθν τεχνικι. Μπορεί να επιδειχκεί μια ςκθνι από 
επιλεγμζνθ ταινία ι ςειρά ςκθνϊν με ποικιλία υλικϊν 
όπωσ πθλόσ, πλαςτικό, χαρτί, ξφλο κλπ. Η ςυηιτθςθ 
που κα ακολουκιςει μπορεί να επικεντρωκεί ςε 
κζματα όπωσ τα είδθ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται  
και να τεκεί ζνασ πρϊτοσ προβλθματιςμόσ για τθ 
δθμιουργία τθσ κίνθςθσ.  
 
Κατόπιν από τθ φάςθ του προβλθματιςμοφ  μπορεί να 
ακολουκιςει το πείραμα. Ομάδεσ 3 ατόμων μποροφν 
να ςκεφτοφν και να ηωγραφίςουν ζνα ςχζδιο, όπωσ για 
παράδειγμα ζνα ηϊο που περπατά ςτο δάςοσ ι ζνα 
πουλί που πετάει ςτα ςφννεφα. ε ζνα μπλοκ 10 φφλλων κα επαναλάβουν το ςτακερό 
φόντο ςφννεφα, δζντρα κλπ και κα μετακινοφν προσ μια κατεφκυνςθ το κφριο κζμα (το 
ηϊο ι το πουλί).  Αυτι κα είναι θ πρϊτθ επαφι με τθν τεχνικι animation, όταν οι ςελίδεσ 
γυριςτοφν γριγορα και διαπιςτϊςουν ότι το ηϊο περπατά και το πουλί πετάει!  
 
Εναλλακτικά μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τισ διαδοχικζσ φωτογραφίεσ μιασ ξφλινθσ 
ανκρϊπινθσ κοφκλασ που δθμιουργοφν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Οι φωτογραφίεσ 
βρίςκονται ςτθν τελευταία ςελίδα τθσ ζκδοςθσ. Αν τισ χρθςιμοποιιςετε, πρζπει κόψετε το 
φφλλο και να το φωτοτυπιςετε αρκετζσ φορζσ. Κόψτε τισ 12 φωτογραφίεσ. Σοποκετιςτε 
κατόπιν τθ μια πάνω ςτθν άλλθ με τθ ςειρά που δείχνει οι αρικμοί, ζτςι ϊςτε να 
δθμιουργθκεί ζνα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ με μερικζσ δωδεκάδεσ φωτογραφιϊν. Αν 
γυρίςετε γριγορα τισ ςελίδεσ του, κα δείτε μια κινοφμενθ ξφλινθ κοφκλα!    
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Αυτό που πρζπει να αντιλθφκοφν οι εκπαιδευόμενοι που ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ 
ενόσ εκπαιδευτικοφ animation είναι θ δυνατότθτα τθσ πολφπλευρθσ ζκφραςθσ δεξιοτιτων 
που κατζχουν και ςχετίηονται με τθν αναπαράςταςθ. Οι δεξιότθτεσ κα αναδειχκοφν κατά 
το χωριςμό ςε ομάδεσ προκειμζνου να καταμεριςτεί θ εργαςία ςε τομείσ για παραχκεί το 
animation.  
 
Επομζνωσ θ επόμενθ φάςθ είναι να ανακαλφψουν αυτοφσ  τουσ τομείσ. Αυτό μπορεί να 
γίνει με τθν υλοποίθςθ μιασ δραςτθριότθτασ που επίςθσ κα οδθγιςει  και ςτο 
ςυνεργατικό πλαίςιο.  
 
Η δραςτθριότθτα που προτείνεται είναι θ εξισ:  
 
Δίνεται ζνα κείμενο με περιγραφι ι αφιγθςθ. Μπορεί αυτό να εικονοποιθκεί; Σι 
χρειάηεται ϊςτε ο γραπτόσ λόγοσ να γίνει μια ομιλοφςα ιςτορία με κινοφμενεσ εικόνεσ; Η 
δραςτθριότθτα υλοποιείται ςε δφο βιματα. Σα ερωτιματα αυτά απαντϊνται καταρχιν 
ατομικά. Ακολουκεί ςυηιτθςθ με βάςθ τισ προτάςεισ. Είναι βζβαιο ότι κα προκφψουν 
απαντιςεισ που ςυνδζουν το γραπτό λόγο, δθλαδι το ςενάριο, με ςτοιχεία όπωσ θ 
ςχεδίαςθ και θ καταςκευι των ¨θρϊων¨ και του ςκθνικοφ, θ θχογράφθςθ ομιλίασ, ιχων 
περιβάλλοντοσ και μουςικισ και τζλοσ θ επεξεργαςία του υλικοφ.  
 
ε ζναν πίνακα καταγράφονται με ςαφινεια οι ειδικότθτεσ που κα προκφψουν: 
ςεναριογράφοι, ςχεδιαςτζσ θρϊων, καταςκευαςτζσ ςκθνικοφ, θκοποιοί, χειριςτζσ 
ψθφιακϊν μθχανθμάτων. Ο ςυντονιςτισ με τθ βοικεια των εκπαιδευόμενων εξθγεί το 
περιεχόμενο κάκε δραςτθριότθτασ και τουσ καλεί να ςχθματίςουν ομάδεσ οι οποίεσ κα 
πρζπει να αποτελοφνται από όλεσ τισ απαραίτθτεσ  ειδικότθτεσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ 
animation. τόχοσ είναι να διευρυνκεί ο προβλθματιςμόσ του κακενόσ και εντόσ των 
ομάδων να αντιλθφκοφν τα μζλθ τουσ ότι δεν είναι δυνατόν ζνα άτομο να ζχει όλεσ τισ 
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται. Η ςυνεργαςία των μελϊν λοιπόν μπορεί να οδθγιςει ςε 
εμπλουτιςμζνεσ προτάςεισ. 
 
Με τθ δραςτθριότθτα αυτι ειςάγονται με ουςιαςτικό τρόπο ςτα ςτάδια  παραγωγισ ενόσ 
animation. Ήδθ γνωρίηονται μεταξφ τουσ και αρχίηουν να ςυνειδθτοποιοφν ότι μποροφν 
να ςυνειςφζρουν, ζχοντασ επίγνωςθ των δυνατοτιτων τουσ ςϋ ζνα αποτζλεςμα που  είναι 
προϊόν ςυλλογικισ προςπάκειασ.  
 
Είναι ςθμαντικό ςτθν ανάπτυξθ ενόσ εκπαιδευτικοφ animation, όςοι και όςεσ 
ςυμμετζχουν, να αιςκάνονται ότι μποροφν ελεφκερα, χωρίσ περιοριςμοφσ, ςε ζνα κλίμα 
ςυνεργαςίασ, να απελευκερϊςουν τισ δθμιουργικζσ τουσ δυνάμει σ. Ζτςι μόνο κα νιϊκουν 
πραγματικά δθμιουργικοί. Αυτό πρζπει να το ζχει υπόψιν του ο ςυντονιςτισ, όταν 
προχωριςει ςτον χωριςμό των ομάδων που κα επεξεργαςτοφν τα επιμζρουσ κομμάτια 
του animation, ςφμφωνα με τθ δραςτθριότθτα που ζχει προθγθκεί. Οι μακθτζσ μ ποροφν 
να ενταχκοφν ςε όποια ομάδα επικυμοφν. Αντιλαμβανόμαςτε βζβαια ότι μπορεί  να μθν 
ζχουν ωσ αποκλειςτικό κριτιριο το ταλζντο τουσ ι θ επικυμία να εξερευνιςουν καλφτερα 
ζνα πεδίο. Συχόν διορκωτικζσ κινιςεισ πραγματοποιοφνται αργότερα, κακϊσ το ζργο 
προχωρά.  
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Πρζπει πάντωσ να εξαςφαλιςτεί ότι όλα τα μζλθ των ομάδων κα ςυμμετζχουν ςτισ 
εργαςίεσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τθν παρακολοφκθςθ τουσ και τθν ανάκεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςε διάφορα μζλθ όπωσ ιδθ ζχω αναφζρει πιο πάνω. Αν 
παρόλαυτά κάποιοι μακθτζσ επικυμοφν να μετακινθκοφν ςε άλλθ ομάδα, πρζπει να είναι 
δυνατό, με τθν υπενκφμιςθ ότι όλα τα μζλθ είναι υπεφκυνα για το προϊόν που παράγεται.  

 
 
 
 
 
 

Για τθν υλοποίθςθ του project απαιτοφνται  
διαφορετικζσ δεξιότθτεσ που κανζνα άτομο  

δε μπορεί να τισ  ζχει ςτο ςφνολο τουσ,   
άρα χρειάηεται θ ςυνεργαςία  

 
 
 
 

Συγγραφεύσ 
 
Για τθν ανάπτυξθ του animation 
υπάρχει μια χρονικι διαδοχι 
δραςτθριοτιτων που ζχει ωσ 
αφετθρία τθ ςυγγραφι μιασ 
ιςτορίασ. Σο κζμα του animation 
μπορεί να αναδειχκεί από ζναν 
καταιγιςμό ιδεϊν, ςτον οποίο 
ςυμμετζχουν όλεσ οι ομάδεσ. Η 
ομάδα των ςυγγραφζων είναι 
υπεφκυνθ για τθν ανάπτυξθ μιασ 
ιςτορίασ, εφόςον τεκοφν κάποιεσ 
προδιαγραφζσ ωσ προσ τθν ζκταςθ, 
τον αρικμό των θρϊων και κυρίωσ το 
περιεχόμενο. Μπορεί για 
παράδειγμα θ ιςτορία να ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ φιλοπεριβαλλοντικισ ςτάςθσ ι τθν 
κατανόθςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ ι τθν εικονοποίθςθ ενόσ λογοτεχνικοφ ζργου.  
 
Όταν θ ολομζλεια επιλζξει το κζμα, τότε διατυπϊνονται με ςαφινεια οι ςτόχοι. Σο 
κείμενο πρζπει να τουσ υπθρετεί. Αποφαςίηεται για παράδειγμα θ ιςτορία να αναφζρεται 
ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ. Ποιοσ όμωσ είναι ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ ιςτορίασ; Οι 
μακθτζσ μπορεί να επιλζξουν τθν ανάδειξθ του ανκρϊπινου παράγοντα ι  τθν επίδραςθ 
που ζχουν οι κλιματικζσ αλλαγζσ ςτα οικοςυςτιματα κλπ. Σο πλαίςιο που τίκεται είναι 
δεςμευτικό για τουσ ςυγγραφείσ. 
 
Για τθ ςυγγραφι τθσ ιςτορίασ τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να ηθτιςουν τθ βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ που διδάςκει γλϊςςα. Η αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από διάφορα γνωςτικά 
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πεδία ςυνιςτάται, κακϊσ εμπλουτίηει τισ γνϊςεισ, τισ ςυςχετίηει και τισ εμβακφνει. τόχοσ 
είναι να αντιλθφκοφν τθν τεχνικι αφιγθςθσ και περιγραφισ, τθ ςθμαςία του διαλόγου 
αλλά και πιο τεχνικά κζματα, όπωσ για παράδειγμα θ ανάπτυξθ των παραγράφων. 
 
Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αυτι, είναι ςθμαντικό να ακολουκιςει ςυηιτθςθ για τθ 
διευκρίνιςθ κάποιων ςθμείων που μοιάηουν κολά. Είναι ςθμαντικό, μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ δραςτθριότθτασ κάκε ομάδασ, να δίνεται θ δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ να διατυπϊνουν 
παρατθριςεισ για τθ διαδικαςία, τθ ςυμμετοχι τουσ και το αποτζλεςμα. Η αξιολόγθςθ 
μπορεί μάλιςτα να καταγραφεί και ςε ςχετικό ζντυπο.  
 
τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα οι επιμζρουσ εργαςίεσ που μποροφ ν να ανατεκοφν (και 
διαφορετικζσ δεξιότθτεσ επομζνωσ  που απαιτοφνται) ςχετίηονται με ζρευνα, ςυνεργαςία 
με ειδικοφσ, ανάπτυξθ διαλόγων, ανάκλθςθ γνϊςεων για τισ προδιαγραφζσ τθσ 
αφιγθςθσ-περιγραφισ, γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.   
 
Η ομάδα των ςυγγραφζων πρζπει να χωρίςει ςε ςκθνζσ με ενδεικτικοφ σ τίτλουσ  για τθ 
διευκόλυνςθ των επόμενων δραςτθριοτιτων του project. Θα πρζπει ακόμθ  να αναφζρει 
τα πρόςωπα που ςυμμετζχουν κάκε φορά και το ςκθνικό. Βοθκθτικό τόςο για τουσ 
καταςκευαςτζσ-ςχεδιάςτεσ, όςο και για όςουσ αςχολθκοφν με τθ λιψθ φωτογραφιϊν, 
είναι να υπάρχει μια περιλθπτικι ενθμζρωςθ με τον αρικμό των καταςκευϊν και τα 
χαρακτθριςτικά τουσ, κακϊσ και με τα ςκθνικά που απαιτοφνται με τισ επιμζρουσ ςκθνζσ 
τουσ.  
 
Ασ ςυνεχίςουμε το παράδειγμα με τθν ιςτορία για τισ κλιματικζσ αλλαγζσ που 
αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. Σο ςενάριο υποδεικνφει  τθ ςυμμετοχι τεςςάρων προςϊπων: 
ο Νίκοσ  (ζνα πρόςωπο που αδιαφορεί για το περιβάλλον), θ οφία (ευαιςκθτοποιθμζνθ 
περιβαλλοντικά), μία μακιτρια και ζνασ μακθτισ (βουβά πρόςωπα) και ενόσ ηϊου 
(ςκφλοσ τθσ οφίασ). Σα ςκθνικά είναι τρία: το ςχολείο των δφο παιδιϊν (τζςςερισ 
ςκθνζσ), το δωμάτιο του Νίκου (μια ςκθνι), το πάρκο τθσ γειτονιάσ (μια ςκθνι). Με τον 
τρόπο αυτό οι επόμενεσ ομάδεσ μποροφν ευκολότερα να χωριςτοφν ςε υποομάδεσ , αφοφ 
ζχουν μια ςυνολικι εκτίμθςθ του ζργου τουσ. 

 
 
 
 

 
 

      Πρζπει να τεκοφν ςαφείσ ςτόχοι 
πριν αναπτυχκεί θ ιςτορία.  

Δθλαδι, ποιο είναι το μινυμα μασ;  
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Ηθοποιού 
 

Η πολυπλθκζςτερθ ίςωσ ομάδα είναι αυτι 
των θκοποιϊν. Είναι ςίγουρο ότι κα 
επιδιϊξουν να ενταχκοφν τα εξωςτρεφι 
άτομα, όςα ξεχωρίηουν ςτθν προφορικι 
επικοινωνία του κακθμερινοφ λόγου. Αυτά 
που ενδεχομζνωσ δε ςυνθκίηουν να 
ςυμμετζχουν ςε άλλου τφπου 
δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ. Είναι 
καλοδεχοφμενα και πρζπει να τα 
ενκαρρφνουμε.  
 
Φυςικά πρζπει να γίνει κάποια επιλογι για 
τουσ ρόλουσ των θρϊων ι του αφθγθτι. 
Αυτι θ διαδικαςία πραγματοποιείται ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ. Οι θκοποιοί ζχοντασ 
προετοιμαςτεί, μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθ δοκιμαςία και ανάλογα με τθν απόδοςθ 
τουσ, να αναλάβουν ρόλουσ δανείηοντασ τισ φωνζσ τουσ.  
 
Η ομάδα αυτι κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ πρζπει να τελειοποιιςει το 
εκφραςτικό μζςο του προφορικοφ λόγου, μια και κα κλθκεί κατά ζνα μεγάλο βακμό να 
δϊςει ηωι ςτουσ χαρακτιρεσ τθσ ιςτορίασ. Με τθ βοικεια του ςυντονιςτι ι ακόμθ και 
ενόσ πιο ειδικοφ εκπαιδευτικοφ (φιλόλογοσ, κεατρολόγοσ) κα αναπτφξει τουσ χαρακτιρεσ. 
Σι ςθμαίνει αυτό;  
 
Ο Νίκοσ και θ οφία, τα δφο κφρια πρόςωπα τθσ ιςτορίασ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ 
πρζπει να ηωντανζψουν! Προσ το παρόν είναι δφο ονόματα. Οι θκοποιοί πρζπει να τουσ 
πλάςςουν. Μιλοφν αργά ι γριγορα, ηωθρά ι ςιγά, ζχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό 
θ εκφορά του λόγου τουσ; Ποιο είναι το επικοινωνιακό πλαίςιο κάκε ςκθνισ; Ποια είναι θ 
ςυναιςκθματικι τουσ κατάςταςθ;  
 
Η θχογράφθςθ των θκοποιϊν πραγματοποιείται πολφ απλά μζςω τθ σ αντίςτοιχθσ 
δυνατότθτασ που μασ παρζχει ο ςχολικόσ υπολογιςτισ  και το λειτουργικό ςφςτθμα 
Microsoft Windows. Από το μενοφ «Ζναρξθ» - «Προγράμματα» επιλζγουμε 
«Βοθκιματα» - «Διαςκζδαςθ» και τζλοσ «Ηχογράφθςθ». το παράκυρο που εμφανίηεται 
υπάρχει μια κυματογραμμι που μασ δείχνει τθν ζνταςθ του ιχου, επίςθσ εμφανίηεται θ 
διάρκεια τθσ θχογράφθςθσ.  
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Κάποιοι υπολογιςτζσ μπορεί να ζχουν ενςωματωμζνα μικρόφωνα, ςε κάποιουσ άλλουσ 
όμωσ πρζπει να προςαρμόςετε εςείσ ζνα μικρόφωνο (ςυςκευι ειςόδου ιχου). Μόλ ισ 
πατιςετε το κόκκινο κουμπί τθσ θχογράφθςθσ, βλζπετε ότι θ κυματογραμμι 
αυξομειϊνεται ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ φωνισ. Κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί διακοπι, θ 
θχογράφθςθ ςταματά. Κάκε μια θχογράφθςθ ςκθνισ, μπορείτε να τθν αποκθκεφςετε από 
τθν επιλογι «αρχείο», «αποκικευςθ ωσ»  ςε ξεχωριςτό αρχείο με όνομα που κα 
φανερϊνει το περιεχόμενο τθσ ςκθνισ και τθ χρονικι διαδοχι, για παράδειγμα 
«αφιγθςθ001», «διάλογοσπαιδιϊν002».  
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Όταν ολοκλθρϊςετε τισ θχογραφιςεισ, κα ζχετε πλζον ζνα φάκελο, όπου μζςα κα 
βρίςκονται αποκθκευμζνα όλα τα αρχεία ιχου, τα οποία κατόπιν κα ειςάγετε ςτο 
πρόγραμμα του υπολογιςτι.  
 
Αν δυςκολεφεςτε να πραγματοποιιςετε τθν θχογράφθςθ μζςω υπολογιςτι, μπορείτε να 
χρθςιμοποιιςετε ζναν ψθφιακό καταγραφζα ιχου και κατόπιν να ειςάγετε τα δεδομζνα 
ςτον υπολογιςτι ι ακόμθ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν ψθφιακι φωτογραφικι ςασ 
μθχανι! Οι περιςςότερεσ καταγράφουν ιχο και εικόνα, δθλαδι βίντεο. Εςείσ ςτο 
πρόγραμμα επεξεργαςίασ κα χρειαςτείτε μόνο τον ιχο και γιϋ αυτό κα κάνετε « ειςαγωγι 
αρχείου ιχου ι μουςικισ», παρότι υπάρχει εικόνα.  

 
 
 
 
 

Οι θκοποιοί πρζπει  
να δϊςουν ηωι ςτα πρόςωπα  

τθσ ιςτορίασ.  
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Σχεδιαςτϋσ 
 
Με βάςθ το ςενάριο  των ςυγγραφζων, θ ομάδα 
των ςχεδιαςτϊν-καταςκευαςτϊν κα 
δθμιουργιςει τουσ «ιρωεσ» και το ςκθνικό. Ζτςι 
μπορεί για να εργαςτεί πιο αποτελεςματικά, να 
διαιρεκεί ςε δφο υποομάδεσ. Είναι ςθμαντικό να 
αντιλθφκεί θ ομάδα ότι μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν υλικά που κεωροφνται 
ταπεινά ι άχρθςτα, όπωσ χαρτιά, ξφλα, πθλόσ, 
πλαςτελίνθ αλλά και αντικείμενα που ζχουν 
διαφορετικι χριςθ ςτθν κακθμερινι ηωι.  
 
Ασ υποκζςουμε ότι οι ςχεδιαςτζσ μελετοφν το 
ςενάριο τθσ ομάδασ των ςυγγραφζων που 
ςχετίηεται με τισ κλιματικζσ αλλαγζσ. Η πρϊτθ 
υποομάδα κα μποροφςε να καταςκευάςει το 
ςχολείο και τθν αυλι του από χαρτόνι και 
φελιηόλ. Μπορεί να βρει τα υλικά αυτά ςε 
ςυςκευαςίεσ καταναλωτικϊν προϊόντων.  Η δεφτερθ υποομάδα κα μποροφςε να 
καταςκευάςει  το εςωτερικό ενόσ παιδικοφ δωματίου από χαρτόνι και ζνα παγκάκι ενόσ 
πάρκου από ξφλο ι πλαςτελίνθ. Η τρίτθ υποομάδα αναλαμβάνει τισ καταςκευζσ τω ν 
τεςςάρων προςϊπων και ενόσ ηϊου. Για όλεσ τισ καταςκευζσ και ιδίωσ για αυτζσ που 
αφοροφν πρόςωπα, τα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να ςυνεργαςτοφν με τουσ ςυγγραφείσ 
και τουσ θκοποιοφσ. Να ρωτιςουν για τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά των θρϊων τθσ 
ιςτορίασ, για το δωμάτιο του Νίκου κλπ.  
 
Η ομάδα όμωσ, πριν καταςκευάςει τουσ ιρωεσ και το ςκθνικό,  μπορεί να ςχεδιάςει ςτο 
χαρτί ι ςτον υπολογιςτι. Ζτςι κα εξοικειωκεί και με τα διάφορα προγράμματα ςχεδίαςθσ 
που ποικίλλουν ςε δυςκολία και χρθςτικότθτα. Για τθ διευκόλυνςθ των μελϊν μπορεί να 
γίνει ανάκλθςθ των αναμνιςεων από τα παιδικά τουσ παιχνίδια. Μποροφν μάλιςτα να 
τουσ δοκοφν παρόμοια παιχνίδια για να παρατθριςουν τα ςτάδια τθσ κίνθςθσ.  
 
Αν υπάρχουν διάλογοι ςτθν ιςτορία, τότε πρζπει να πειραματιςτοφν και με τθν α πόδοςθ 
τθσ ομιλίασ, κακϊσ επίςθσ και με τισ βαςικζσ εκφράςεισ προςϊπων για να αποδοκοφν 
ςυναιςκιματα. Ανεξάρτθτα από το υλικό που κα χρθςιμοποιιςουν, ο ςυντονιςτισ μπορεί 
να πραγματοποιιςει μια επίδειξθ ςε ζνα πρόςωπο φτιαγμζνο από πλαςτελίνθ. Ζτςι κα 
διαπιςτϊςουν ότι θ ομιλία μπορεί να αποδοκεί με τθν εναλλαγι εικόνων που δείχνουν 
κλειςτό και ανοιχτό ςτόμα! Ακόμθ  ότι το άψυχο υλικό μπορεί να πάρει ηωι με το 
διαδοχικό άνοιγμα και κλείςιμο των ματιϊν ι τθ μετακίνθςθ των φρυδιϊν. Σζτοιου είδουσ 
κινιςεισ μποροφν να τισ διαπιςτϊςουν, όταν τουσ ηθτθκεί να παρατθριςουν προςεχτι κά 
τισ κινιςεισ ενόσ προςϊπου που μιλάει. 
 
Σο ςκθνικό μπορεί και αυτό να ςχεδιαςτεί ςτο χαρτί και κατόπιν να καταςκευαςτεί από 
διάφορα υλικά ςε ζνα μεγάλο τραπζηι για να κινοφνται πιο άνετα  οι ιρωεσ τθσ ιςτορίασ. 
Σο ςενάριο κα κακοδθγιςει τουσ καταςκευαςτζσ  και ςε πικανά δευτερεφοντα ςκθνικά, 
εφόςον προβλζπεται θ δράςθ ςϋ αυτά.  
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Οι καταςκευζσ είναι πιο εφκολο  
να ςχεδιαςτοφν πρϊτα ςτο χαρτί  

και μετά να δθμιουργθκοφν  
ςτθν τελικι τουσ μορφι 

 

 

Χειριςτϋσ Κϊμερασ, Η/Υ 
 

Η ομάδα που κα χειριςτεί τον ψθφιακό 
εξοπλιςμό αναλαμβάνει δράςθ. 
Κινείται με βάςθ το ςενάριο, το οποίο 
πρζπει να χωριςτεί ςε ςκθνζσ. Κάκε 
ςκθνι κα αποτελεί και ζνα ξεχωριςτό 
φάκελο με φωτογραφίεσ που κατόπιν 
κα ειςαχκεί ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. Σα μζλθ αυτισ τθσ ομάδασ 
πρζπει να ςυνεργαςτοφν με τουσ 
ςχεδιαςτζσ-καταςκευαςτζσ.  
 
Οι χειριςτζσ τθσ ψθφιακισ 
φωτογραφικισ μθχανισ πρζπει 
προθγουμζνωσ  να είναι εξοικειωμζνοι 
με το χειριςμό τθσ και να γνωρίηουν ότι 
θ ςτακερότθτά τθσ  διαςφαλίηεται με 
τθν τοποκζτθςθ τθσ ςε ζναν τρίποδα, όροσ απαράβατοσ για το animation. Ζτςι μόνο 
μπορεί να υπάρχει θ ψευδαίςκθςθ τθσ ςυνζχειασ τθσ κίνθςθσ.  
 
Επειδι πλζον οι φωτογραφικζσ μθχανζσ ζχουν τθ δυνατότθτα λιψθσ φωτογραφιϊν με 
πολφ υψθλι ανάλυςθ και επομζνωσ μεγάλο μζγεκοσ, πρζπει να μειϊςουμε το μζγεκοσ 
τουσ (όχι μεγαλφτερο από 720x576 pixels).  
 
Σα μζλθ τθσ ομάδασ πρζπει να τοποκετιςουν τθν κάμερα ςε όςα ςκθνικά ζχουν 
προθγουμζνωσ καταςκευάςει οι τεχνίτεσ. Επίςθσ πρζπει, με βάςθ τθν ιςτορία, να ζ χουν 
ετοιμάςει ςκθνζσ, όπου εξελίςςεται θ ιςτορία με διαφορετικά πρόςωπα. Κάκε 
διαφορετικι ςκθνι μπορεί να ολοκλθρϊνεται από δφο μζλθ τθσ ομάδασ, το ζνα που κα 
κινεί τα πρόςωπα μζςα ςτο ςκθνικό και το άλλο που κα χειρίηεται τθ μθχανι και κα 
φωτογραφίηει. τθν περίπτωςθ που οι ιρωεσ τθσ ιςτορίασ ζχουν καταςκευαςτεί από 
εφπλαςτο υλικό και θ ομάδα ζχει αποφαςίςει ότι κα κινοφν χείλθ, μάτια ι και φρφδια, 
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τότε μποροφν να βοθκιςουν οι καταςκευαςτζσ των προςϊπων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
ςκθνζσ, για να αποδοκοφν διάλογοι , ςυναιςκιματα κλπ.  
Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα. Η ιςτορία αναφζρεται ςε ζνα πρόςωπο και ζτςι θ ομάδα 
καταλιγει ςτθ μορφι που βλζπετε, με τθ βοικεια πλαςτελίνθσ. Για να δθμιουργιςουμε 
τθν εντφπωςθ τθσ ομιλίασ, όπου αυτι χρειάηεται ςφμφωνα με το κείμενο που μασ  
παρζδωςαν οι ςυγγραφείσ, χρθςιμοποιοφμε 2 διαφορετικά ςχιματα για το ςτόμα. Ζτςι 
ζχουμε μια φωτογραφία «πρόςωπο001». Εδϊ ζχουμε κολλιςει ςτο πρόςωπο ζνα 
μακρόςτενο ςτόμα. τθ δεφτερθ φωτογραφία «πρόςωπο002» το ςχιμα που ζχουμε δϊςει 
ςτθν πλαςτελίνθ μασ δείχνει ζνα  ανοιχτό ςτόμα.  

 
Παράδειγμα ομιλίασ με χριςθ πλαςτελίνθσ 

 
Παρόμοιεσ αλλαγζσ μποροφμε να φζρουμε , αν αλλάξουμε το μζγεκοσ των ματιϊν και τθν 
κλίςθ των φρυδιϊν ανάλογα με τα ςυναιςκιματα που κζλουμε να αποδϊςουμε.  
 
Όταν ολοκλθρωκεί μια τζτοια ςκθνι με βάςθ τθ χρονικι αλλθλουχία τθσ ςτθν ιςτορία, 
ειςάγεται ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι από τα ίδια άτομα που γφριςαν τθ ςκθνι με τθ 
φωτογραφικι μθχανι. Αποκθκεφονται οι φωτογραφίεσ ςε ξεχωριςτό φάκελο με βάςθ 
οδθγίεσ που δίνονται παρακάτω.  
 
τθν περίπτωςθ ενόσ ςχολικοφ animation, δε χρειάηεται να χειριηόμαςτε περίπλοκα 
προγράμματα με επαγγελματικζσ προδιαγραφζσ. Οι χειριςτζσ πρζπει να εξοικειωκοφν με 
ζνα πρόγραμμα απλό ςτθ χριςθ που κα τουσ επιτρζψει να διεκπεραιϊςουν τισ βαςικζσ 
λειτουργίεσ τθσ επεξεργαςίασ εικόνασ και ιχου.  
 
Ζνα από τα προγράμματα επεξεργαςίασ βίντεο είναι το Windows Movie Maker 
(http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/default.mspx )  το οποίο 
χρθςιμοποιικθκε ςτο πλαίςιο προγράμματοσ περιβαλλοντικισ αγωγισ  τθ ςχολικι 
περίοδο 2006-2007 που αναλφεται ςτο τζλοσ τθσ ζκδοςθσ. Ωσ περιεχόμενο είχε  το 
εκπαιδευτικό animation για τθν παραγωγι ψθφιακοφ βίντεο. Σο Movie Maker βρίςκεται 
ςτουσ ςχολικοφσ υπολογιςτζσ. Ασ δοφμε τισ κυριότερεσ λειτουργίεσ του.  
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το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ μασ, όταν ανοίξουμε το πρόγραμμα, βλζπουμε το εικονικό 
φιλμ, όπου πραγματοποιείται ςε μια γραμμι το ψθφιακό μοντάη εικόνων, ενϊ  ςε άλλθ 
παράλλθλθ γραμμι τοποκετοφνται οι ιχοι και θ μουςικι. το πάνω μζροσ υπάρχουν από 
αριςτερά προσ τα δεξιά οι εργαςίεσ που μποροφμε να κάνουμε, οι ςυλλογζσ όπου 
τοποκετοφνται οι φωτογραφίεσ ι τα βίντεο που ειςάγουμε και τζλοσ μια εικονικι οκόνθ, 
όπου φαίνεται το προϊόν τθσ επεξεργαςίασ και φυςικά τα αρχεία ι οι φάκελοι που 
ειςάγονται.  
 
Επειδι ςτο πρόγραμμα μασ κα επεξεργαςτοφμε φωτογραφίεσ, πρζπει ςτισ ρυκμίςεισ να 
διαλζξουμε τθ διάρκεια που κα ζχουν αυτζσ , όταν τισ τοποκετιςουμε ςτθ γραμμι μοντάη. 
Αυτό γίνεται επιλζγοντασ το μενοφ «Εργαλεία» - «Επιλογζσ» και ζπειτα τθν καρτζλα  
«Σφνκετεσ». τθν κάρτα αυτι μποροφμε να επιλζξουμε τθ μικρότερθ χρονικι διάρκεια 
που κα ζχουν όλεσ οι ςτατικζσ εικόνεσ και ιςοδυναμεί με 0,125 δευτερόλεπτα. τθν 
περίπτωςθ αυτι θ κίνθςθ φαίνεται πιο ομαλι. Επειδι όμωσ ςε ζνα εκπαιδευτικό project 
δεν ζχει τόςο μεγάλθ ςθμαςία θ καλλιτεχνικι και τεχνικι αξία του  προϊόντοσ μασ αλλά θ 
παιδαγωγικι, θ χρονικι διάρκεια των φωτογραφιϊν μπορεί να είναι και μεγαλφτερθ, για 
να προχωριςει πιο γριγορα το ζργο τθσ ομάδασ.  
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Πριν ειςάγουμε φωτογραφίεσ ςτο πρόγραμμα , πρζπει να τισ ζχουμε τακτοποιιςει με 
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να γνωρίηουμε από ποια ςκθνι προζρχονται και με ποια ςειρά λιψθσ. 
Ζτςι μποροφμε να αποκθκεφςουμε μια φωτογραφία ςτο φάκελο «λευκι αρκοφδα», ςτον 
υποφάκελο «λευκι αρκοφδα-τροφι» ωσ «λευκι αρκοφδα-τροφι001». Η αρίκμθςθ των 
φωτογραφιϊν με τον τρόπο αυτό (όνομα001,  όνομα010, όνομα100) είναι επίςθσ 
ςθμαντικι γιατί με βάςθ αυτι τοποκετοφνται αυτόματα από το πρόγραμμα ςε μια ςειρά, 
κάτι πολφ χριςιμο, ιδίωσ  όταν ζχουμε βγάλει εκατοντάδεσ φωτογραφίεσ.  
 
Για τθ μεγαλφτερθ διευκόλυνςθ μασ, κα μποροφςαμε ςε ζνα χαρτί να καταγράψουμε 
όλουσ τουσ φακζλουσ που χρειαηόμαςτε ςε χρονικι ςειρά με βάςθ τθν ιςτορία μασ. Όταν 
λοιπόν είμαςτε ςίγουροι ότι ζχουμε αποκθκεφςει με ςωςτό τρόπο τισ φωτογραφίεσ, τότε 
μποροφμε να ειςάγουμε τον πρϊτο φάκελο ςϋ ζνα «Νζο Ζργο»  που κα ζχουμε επιλζξει 
από τθν επιλογι «Αρχείο» και το οποίο κα αποκθκεφςουμε ςτο φάκελο «Τα Βίντεο μου».  
 
Από τθν επιλογι «Ειςαγωγι Εικόνων» επιλζγουμε ζνα φάκελο και ειςάγουμε τισ 
φωτογραφίεσ ςε μια ςυλλογι. Κατόπιν τισ επιλζγουμε και τα ςτοιχεία αυτά τα 
μεταφζρουμε ςφροντάσ  τα κάτω, ςτθ γραμμι βίντεο. Μετά από λίγο βλζπουμε ότι αυτι θ 
γραμμι γεμίηει με τισ φωτογραφίεσ μασ. Με τον ίδιο τρόπο επιλζγουμε «αρχείο ιχου» 
που περιλαμβάνει τθν θχογράφθςθ που ζχουμε κάνει με τθν αφιγθςθ και τουσ 
διάλογουσ, μζςω του ςτοιχείου «Ειςαγωγι ιχου ι μουςικισ».  Όταν εμφανιςτεί το αρχείο 
ςτισ ςυλλογζσ το επιλζγουμε και το μεταφζρουμε ςφροντάσ το ςτθ γραμμι μοντάη «Ήχοσ 
/ Μουςικι» (Αν θ γραμμι Ήχοσ/Μουςικι δεν εμφανίηεται ενδεχομζνωσ χρειάηεται να 
πατιςουμε το κουμπί Εμφάνιςθ Λωρίδασ Χρόνου ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ πάνω από 
τθ γραμμι βίντεο).   
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Ο λόγοσ πρζπει να ςυνδυάηεται με τθ ροι τθσ εικόνασ. Ζτςι ςε άλλα ςθμεία 
επιβραδφνουμε και ςε άλλα επιταχφνουμε τθ διαδοχι των εικόνων. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τθν επιμικυνςθ ι τθ ςμίκρυνςθ μιασ φωτογραφίασ. Όταν μεταφζρουμε τον κζρςορα 
ςτο τζλοσ τθσ φωτογραφίασ πάνω ςτθ γραμμι βίντεο, αυτόσ μετατρζπεται ςε κόκκινο 
βζλοσ που το κινοφμε προσ τθν κατεφκυνςθ που επικυμοφμε είτε για τθν επιμικυνςθ , είτε 
για τθ ςμίκρυνςθ τθσ. 
 
Για τθ μετάβαςθ από μια φωτογραφία ςε μια άλλθ και ςυγκεκριμζνα ςτο τζλοσ ι τθν αρχι 
μιασ ςκθνισ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε «μεταβάςεισ βίντεο» (μενοφ «Εργαλεία» - 
«Μεταβάςεισ Βίντεο»). Επίςθσ ςτθν κάκε φωτογραφία ι ςφνολο φωτογραφιϊν που κα 
επιλζξουμε, μποροφμε να εφαρμόςουμε «Εφζ». Σισ μεταβάςεισ και τα εφζ βίντεο, 
μποροφμε να τα δοφμε επιλζγοντασ «προβολι». τθν εικονικι οκόνθ φαίνεται το εφζ ι 
πωσ γίνεται θ μετάβαςθ. Όταν είμαςτε ςίγουροι, τότε επιλζγουμε  το αντίςτοιχο εικονίδιο 
και το μεταφζρουμε ςφροντάσ το ςτθ γραμμι μοντάη όπου κζλουμε να υπάρχει θ 
μετάβαςθ ι το εφζ, ανάμεςα ςε δφο εικόνεσ. 
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Σο πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα να ενκζςουμε τίτλουσ αρχισ, τζλουσ και υπότιτλουσ 
ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ταινίασ, επιλζγοντασ «Δθμιουργία τίτλων ι Συντελεςτϊν ταινίασ» 
- «Προςκικθ τίτλου ςτθν αρχι» - «Προςκικθ τίτλου ςτο τζλοσ» ςτο μενοφ «Εργαλεία» - 
«Τίτλοι και Συντελεςτζσ».  
 
Αφοφ ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία μασ, πρζπει να τθν αποκθκεφςουμε είτε ςτον 
υπολογιςτι είτε κατευκείαν ςε cd επιλζγοντασ από το μενοφ «Αρχείο» - «Αποκικευςθ 
Αρχείου Ταινίασ» και ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ.  
 
Σα μζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ πρζπει, κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τουσ να ορίςουν 
τουσ χειριςτζσ τθσ κάμερασ και του Η/Τ. ϋ αυτόν το ρόλο μποροφν να εναλλάςςονται, 
ϊςτε όλοι να αποκτιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ εμπειρία  

 
 
 

Πρζπει κατά τθ λιψθ των  
φωτογραφιϊν να προςζχουμε,  

ϊςτε να μθν μετακινθκεί  
θ κζςθ τθσ  

φωτογραφικισ μθχανισ 

 



Ανάπτυξθ project με τθν τεχνικι stop motion animation 

32 

 

Βόμα - Βόμα λόψη φωτογραφιών και επεξεργαςύα 
 

Επειδι οι δφο τελευταίεσ 
ομάδεσ εργάηονται ςε ζνα 
κομμάτι του project  με 
πολλά τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, ασ 
αναλφςουμε το ζργο τουσ 
περιςςότερο, εςτιάηοντασ 
μόνο ςτισ τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και ζχοντασ 
υπόψιν ό,τι ζχει αναφερκεί 
πιο πάνω για το 
μεκοδολογικό πλαίςιο.  
 
Ασ υποκζςουμε ότι ςτθν ιςτορία μασ θ πρϊτθ ςκθνι είναι ζνα αυτοκίνθτ ο που κινείται 
από δεξιά προσ αριςτερά. Σο ςκθνικό είναι ζτοιμο ςτο τραπζηι, ζχουμε τον κατάλλθλο 
φωτιςμό και τθ φωτογραφικι μασ μθχανι ςτθριγμζνθ πάνω ςε ζνα τρίποδα. Ελζγχουμε 
από τθ μικρι οκόνθ που διακζτουν όλεσ οι ψθφιακζσ μθχανζσ  το περιεχόμενο του 
πλάνου. Θζλουμε ςϋ αυτό να υπάρχουν τα ςπίτια δεξιά κι αριςτερά, όρια ακίνθτα που κα 
δθμιουργιςουν τθν ψευδαίςκθςθ τθσ κίνθςθσ και φυςικά προςζχουμε να μθν 
εμφανίηεται τίποτε άλλο, όπωσ για παράδειγμα το τραπζηι ι τα φϊτα.  
 
Όταν λοιπόν φροντίςουμε να είναι  όλα όπωσ επικυμοφμε, κάνουμε το πρϊτο κλικ. 
Μετακινοφμε προςεκτικά με τα χζρια μασ το αυτοκίνθτο λίγο πιο αριςτερά και ορίςτε το 
δεφτερο κλικ. Με τον τρόπο αυτό  βγάηουμε 15 φωτογραφίεσ. Αυτζσ αποτυπϊνουν τθ 
διαδοχικι (μετα)κίνθςθ του αυτοκινιτου από δεξιά προσ τα αριςτερά.  
 
Ζχουμε ολοκλθρϊςει τθ ςκθνι μασ και μεταφζρουμε το υλικό μασ ςτον θλεκτρονικό 
υπολογιςτι, όπωσ ακριβϊσ κάνουμε ςτισ ςυνθκιςμζνεσ φωτογραφίεσ. Για το ςφνολο των 
φωτογραφιϊν ςε όλεσ τισ ςκθνζσ ζχουμε ιδθ δθμιουργιςει ζνα φάκελο. Σον ανοί γουμε 
και δθμιουργοφμε ζνα νζο για τθ ςκθνι με τισ 15 φωτογραφίεσ. Σον ονομάηουμε 
«αυτοκίνθτο». Μζςα κα φυλάξουμε τισ φωτογραφίεσ «αυτοκίνθτο 001», «αυτοκίνθτο 
002» κλπ, ανάλογα με το χρόνο λιψθσ.  
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Αφοφ ζχουμε ζτοιμθ μια ολόκλθρθ ςκθνι, δθλαδι τισ φωτογραφίεσ που τθν αποτελοφν, 
μποροφμε να τισ επεξεργαςτοφμε με το πρόγραμμα του υπολογιςτι μασ. Ανοίγουμε το 
Windows Movie Maker, πρόγραμμα που μποροφμε να βροφμε ςτον υπολογιςτι του 
ςχολείου. 
 
Μόλισ ανοίξει το πρόγραμμα, βλζπουμε ότι θ οκόνθ μασ χωρίηεται ςε 4 τμιματα. τα 
αριςτερά, εμφανίηονται τίτλοι εργαςιϊν που μποροφμε να πραγματοποιιςουμε. τθ μζςθ 
ςυλλογζσ φωτογραφιϊν και βίντεο που ειςάγουμε. τα δεξιά υπάρχει μια εικονικι οκόνθ 
και ςε όλο το κάτω μζροσ  εμφανίηονται παράλλθλεσ ηϊνεσ, όπου ειςάγουμε  και 
επεξεργαηόμαςτε το υλικό μασ.  
 
Ζχουμε αποκθκεφςει ςε κάποιο φάκελο τισ 15 πρϊτεσ φωτογραφίεσ μασ, που αποτελοφν 
μια ςυγκεκριμζνθ ςκθνι. Κάνουμε κλικ δεξιά ςτθν «Ειςαγωγι εικόνων». Εμφανίηεται ζνα 
παράκυρο για να εντοπίςουμε το υλικό αυτό. Μόλισ το βρο φμε,  επιλζγουμε τισ 
φωτογραφίεσ μασ και κάνουμε «Ειςαγωγι».  
 

 
 
 

Οι φωτογραφίεσ μασ εμφανίηονται ςτθ μζςθ τθσ οκόνθσ (ςυλλογζσ). Σϊρα είναι θ ϊρα για 
να ρυκμίςουμε τθ χρονικι διάρκεια τθσ κάκε εικόνασ. Από το μενοφ, επιλζγουμε 
«Εργαλεία» - «Επιλογζσ» - «Σφνκετε»σ - «Διάρκεια εικόνασ», 0,125 δευτερόλεπτο.  
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Επιλζγουμε τισ φωτογραφίεσ και μποροφμε να τισ ςφρουμε ςτθ λωρίδα χρόνου όπου τισ 
επεξεργαηόμαςτε. Παρατθροφμε ότι μπαίνουν με βάςθ το χρόνο λιψθσ (001, 002, 003 
κλπ). Μποροφμε τϊρα να τισ δοφμε ςτθ δεξιά μικρι οκόνθ, πατϊντασ αναπαραγωγι. 
Βλζπουμε ότι θ κίνθςθ του αυτοκινιτου  είναι φυςικι. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςκθνισ 
είναι περίπου δφο δευτερόλεπτα.  

 
 

 
 
 

Ασ υποκζςουμε ότι με βάςθ τθν ιςτορία μασ, υπάρχει αφιγθςθ πριν τθν κίνθςθ του  
αυτοκινιτου, για 5 δευτερόλεπτα. Πϊσ μποροφμε να κακυςτεριςουμε τθν κίνθςθ του 
αυτοκινιτου, ϊςτε να υπάρχει ςυγχρονιςμόσ ιχου και εικόνασ; Αυτό που πρζπει κάνουμε, 
είναι να αυξιςουμε το χρόνο διάρκειασ τθσ πρϊτθσ εικόνασ («αυτοκίνθτο 001»), κάτι 
άλλωςτε που μπορεί να γίνει και ςε κάκε εικόνα ςτθ λωρίδα χρόνου.  
 
Σοποκετοφμε τον κζρςορα ςτο τζλοσ του πλαιςίου τθσ εικόνασ, μζχρι να εμφανιςτεί ζνα 
βζλοσ με διπλι κατεφκυνςθ. ζρνουμε τθν εικόνα προσ τθ δεξιά κατεφκυνςθ, για να 
μεγαλϊςει θ διάρκεια τθσ μζχρι τα  5 δευτερόλεπτα. Η διαδοχι και θ διάρκεια των 
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υπόλοιπων εικόνων δεν επθρεάηεται. τθν οκόνθ δεξιά ελζγχουμε το αποτζλεςμα. Αν μασ 
ικανοποιεί, μποροφμε να προςκζςουμε τθν αφιγθςθ.  
 
Όπωσ ακριβϊσ ςτθν ειςαγωγι των φωτογραφιϊν χρθςιμοποιιςαμε το αριςτερό τμιμα , 
ζτςι και τϊρα κάνουμε «Ειςαγωγι ιχου ι μουςικισ». το παράκυρο «Ειςαγωγι 
αρχείου» που εμφανίηεται, αναηθτοφμε το φάκελο και το αρχείο όπου ζχουμε 
αποκθκεφει τθν θχογραφθμζνθ αφιγθςθ των 5 δευτερολζπτων. Κάνουμε «Ειςαγωγι» και 
το αρχείο εμφανίηεται ςτθ ςυλλογι μασ. Όπωσ  ςτισ εικόνεσ, μποροφμε να το ςφρουμε, 
για να το τοποκετιςουμε ςτθ λωρίδα «Ήχοσ». Πατϊντασ «Αναπαραγωγι» δεξιά 
μποροφμε πλζον να δοφμε και να ακοφςουμε τθν πρϊτθ μασ ςκθνι.  
 
Με τον ίδιο τρόπο προςκζτουμε εικόνεσ και ιχο ι μουςικι ςτθ ςυνζχε ια τθσ ταινίασ μασ 
με βάςθ τισ λιψεισ που πραγματοποιοφμε. Όταν ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία μασ ςτο 
πρόγραμμα, πρζπει να τθν αποκθκεφςουμε, για να τθν ανακαλζςουμε τθν επόμενθ φορά 
που κα ςυνεχίςουμε με τθ δεφτερθ ςκθνι.   

 

Εκπλόρωςη Στόχων 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του animation οι 
εκπαιδευόμενοι κα μποροφν: 
 

 ςτο  επίπεδο των γνϊςεων να περιγράφουν τα 
ςτάδια μιασ οπτικοακουςτικισ παραγωγισ και 
να ςυςχετίηουν το γραπτό και προφορικό λόγο 
με τισ κινοφμενεσ εικόνεσ,  
 

 ςτο επίπεδο των  δεξιοτιτων να γράφουν μια 
ιςτορία ςχετικι με κζμα που ζχουν 
διαπραγματευτεί, να ςχεδιάηουν και να 
καταςκευάηουν με βάςθ προδιαγραφζσ, να 
χρθςιμοποιοφν άχρθςτα υλικά για το ςκοπό 
αυτό, να οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ βάςει χρονοδιαγράμματοσ και να 
παρακολουκοφν τθν  πρόοδό τθσ, να εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ του ςυντονιςτι και να 
χρθςιμοποιοφν προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ από διάφορα πεδία, να 
ςυνεργάηονται ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ, να χειρίηονται ψθφιακά μζςα,  

 

 ςτο επίπεδο των ςτάςεων  να εκτιμοφν τθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ αλλά και τθσ 
προςωπικισ τουσ ςυνειςφοράσ, να υιοκετιςουν μια πιο κριτικι ςτάςθ απζναντι για τισ 
οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ και ταυτόχρονα πιο κετικι ςτάςθ για τθν εκπαιδευτικι 
αξία τθσ οπτικοακουςτικισ τεχνολογίασ.  
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Υλοπούηςη Περιβαλλοντικού Προγρϊμματοσ 
 
Η ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκε ωσ βάςθ για τθν υλοποίθςθ 
προγράμματοσ περιβαλλοντικισ αγωγισ κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2006 -
2007 με τίτλο: «ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ stop motion animation». Σο πρόγραμμα 
υλοποιικθκε ςτο 3ο Γυμνάςιο Δράμασ. Μακθτζσ και μακιτριεσ ενόσ τμιματοσ τθσ πρϊτθσ 
τάξθσ, ςυγκρότθςαν τισ ομάδεσ και κατζλθξαν ςτθν παραγωγι ενόσ οπτικοακουςτικοφ 
προϊόντοσ.  
 
Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ταινίασ stop motion animation εργάςτθκαν οι παρακάτω ομάδεσ: 
ςυγγραφείσ τθσ ιςτορίασ, θκοποιοί και θ αφθγιτρια που δάνειςαν τισ φωνζσ τουσ, 
καταςκευαςτζσ του ςκθνικοφ και ηωγράφοι, χειριςτζσ ψθφιακϊν μζςων. Οι εργαςίεσ των 
ομάδων αυτϊν πραγματοποιικθκαν ςε διάςτθμα 3μθνϊν κατά τθ διάρκεια των 

διαλειμμάτων ςε ειδικό χϊρο που είχε 
παραχωριςει θ Διεφκυνςθ του ςχολείου. Για 
το ςκθνικό χρθςιμοποιικθκαν εργαςίεσ 
μακθτϊν (μακζτεσ κτιρίων) από προθγοφμενα 
ζτθ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ 
τεχνολογίασ, χάρτινεσ καταςκευζσ των μελϊν 
τθσ ομάδασ, ηωγραφιζσ και υλικά από τα 
ςκουπίδια.  
      
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ανάλογα με τα 
ενδιαφζροντα τουσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και 
ενθμερϊκθκαν για τισ δραςτθριότθτεσ και το 
ζργο που πρζπει να ολοκλθρϊςουν. Η ομάδα 



Ανάπτυξθ project με τθν τεχνικι stop motion animation 

38 

 

των ςυγγραφζων ζγραψε τθν ιςτορία που αφοροφςε ςτθν επίλυςθ ενόσ περιβαλλοντικοφ 
προβλιματοσ. Η διαπολιτιςμικι διάςταςθ ενιςχφκθκε από το γεγονόσ τθσ δράςθσ 
«προςϊπων»-ρόλων με διαφορετικι καταγωγι (πόντιοι, βλάχοι) που όμωσ ηουν ςτο ίδιο 
χωριό, αντιμετωπίηουν τισ ςυνζπειεσ του προβλιματοσ  και πρζπει να ςυνεργαςτοφν.  
 
Οι ςυγγραφείσ κατζλθξαν ςτθν ακόλουκθ ιςτορία:  
 
(Αφθγιτρια)  
Μια φορά και ζνα καιρό ιταν κάποιο χωριό, όπου όλοι οι κάτοικοι αν και διαφορετικισ 
καταγωγισ, ηοφςαν πολφ αγαπθμζνα. Είχαν όμωσ μια άςχθμθ ςυνικεια. Πετοφςαν τα 
ςκουπίδια ςτουσ δρόμουσ και μόλυναν το περιβάλλον.  
 
Θ ατμόςφαιρα ιταν αποπνικτικι. Ηϊα 
και άνκρωποι δε μποροφςαν να 
αναπνεφςουν από τθν άςχθμθ μυρωδιά. 
Σο περίεργο ιταν ότι υπιρχαν κάδοι 
απορριμμάτων που ιταν άδειοι. Οι 
κάτοικοι, επειδι βαριόντουςαν,  
πετοφςαν ςκουπίδια ςε αυλζσ, δρόμουσ, 
πλατείεσ, χωράφια. Όςο τα ςκουπίδια 
γίνονταν περιςςότερα, τόςο οι κάδοι 
αυξάνονταν για να αντιμετωπίςουν το 
πρόβλθμα.  
 
Μια μζρα ο διμαρχοσ, βλζποντασ ςτο 
δρόμο που περπατοφςε, ότι το 
πρόβλθμα ιταν αξεπζραςτο και θ πόλθ του ίςωσ θ πιο βρϊμικθ του κόςμου, είπε:  
 
(Διμαρχοσ)  
«κζφτουμι να παραιτθκϊ. Θ κατάςταςθ αυτι δεν πάει άλλο. Μι πρίξαν τα ςκϊτια. 
Μάλιαςϋ θ γλϊςςα μϋ να λζω τα ίδια και τα ίδια»  

 
(Αφθγιτρια)   
Σθ ϊρα εκείνθ περνοφςε ο Μιτςοσ που άκουςε τα λόγια του και 
του απάντθςε:  
 
(Μιτςοσ) 
«Ντο χολάςκιεςε νζπε. Εγϊ α βοθκϊ το χωρίον εμοφν.  Α ταξιδεφω 
ςε όλον τον κόςμον και κϋαραεφω ντο να εφτάμεν. Εγροίκςεσ ντο 
λζω ςε;» 
 
(Διμαρχοσ)  
«Μωρζ λεσ αλικεια; Δϊκι μι του λόγου ςϋ»  
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(Αφθγιτρια)  
Ο Μιτςοσ ορκίςτθκε και άρχιςε το ταξίδι του. Πζραςε τθ Γζφυρα του Ρίου, επιςκζφκθκε 
τθν Ακινα, το Παρίςι, τθ Νζα Τόρκθ και άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ. Πζραςε πολλζσ χϊρεσ και 
είδε πϊσ  οι ξζνοι περιποιοφνταν τα χωριά τουσ, τισ πλατείεσ τουσ.  
 
Όταν γφριςε ςτο Βρωμοχϊρι, μάηεψε τουσ φίλουσ του και είπε:  
(Μιτςοσ) 
«Α φτάμεν τεμζτερον χωρίον πολλά ζμορφον. Α δεικνφομεν ντο εποίκεν όλον ο κόςμοσ» 
 
(Αφθγιτρια)  
Ζτςι άρχιςαν να κολλοφν αφίςεσ με διάφορα ςυνκιματα, όπωσ «Κρατιςτε τθν πόλθ 
κακαρι για μια όμορφθ ηωι», «Αφιςτε τα ςκουπίδια και κάντε τα ςτολίδια», «Μθν 
πετάτε για να μθ βρωμάτε».  
Ακόμθ τοποκζτθςαν φωτογραφίεσ από τισ πόλεισ που είχε επιςκεφκεί ο Μιτςοσ, για να 
δουν οι κάτοικοι, πόςο κακαρζσ τισ διατθροφςαν και πόςο τισ 
καφμαηαν οι τουρίςτεσ.  
Σο άλλο πρωί, μόλισ λάλθςε ο πετεινόσ, οι κάτοικοι είδαν τα 
ςυνκιματα και τισ φωτογραφίεσ.  
 
(Ανϊνυμοι χωρικοί) 
«Σα κάνουν αυτά άλλοι άνκρωποι;» «Εμείσ, γιατί να μθ 
μποροφμε να διατθριςουμε τθν πόλθ μασ κακαρι».  
 
(Αφθγιτρια)  
Όταν επζςτρεψαν ςτα ςπίτια τουσ, άρχιςαν να το 
ξαναςκζφτονται. Ζτςι ξεκίνθςαν  να βάηουν τα ςκουπίδια ςε 
ςακοφλεσ και κάδουσ απορριμμάτων. Δεν ζριχναν πλζον ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ χαρτιά, πλαςτικό, αλουμίνιο και ό,τι 
κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ.  
 
ε λίγεσ θμζρεσ το Βρωμοχϊρι άρχιςε να μεταμορφϊνεται και είδε για πρϊτθ φορά 
επιςκζπτεσ μετά από πολλά χρόνια. Ο Μιτςοσ από ςυμβαςιοφχοσ ζγινε μόνιμοσ 
υπάλλθλοσ κακαριότθτασ του Διμου και ο Διμαρχοσ καμάρωνε με τθ νζα πινακίδα που 
ςτόλιηε τθν είςοδο τθσ πόλθσ.  
 
(Διμαρχοσ)  
«καλωςιρκατι ςτθν όμορφθ κακαροφπουλθ. Σο καμάρϋ όλου του ντουνιά»  
(χαιρετιςμοί από όλουσ), «Γεια ςασ», «ασ περιμζνουμε». «Ελάτε ςτον τόπο μασ»  
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Μακθτζσ κακϊσ δθμιουργοφν το περιβαλλοντικό animation 

 
Σο τελικό προϊόν τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, μια ταινία 5 λεπτϊν, ςυμμετείχε ςτο 
Διαγωνιςμό Πρωτοπόρων Δαςκάλων τθσ Microsoft Ελλάσ και επιλζχκθκε να 
εκπροςωπιςει τθν Ελλάδα ςτο Διεκνζσ Φόρουμ  Πρωτοπόρων Δαςκάλων ITF (Innovative 
Teachers Forum) Paris 2007, όπου ςυμμετείχαν εκπαιδευτικοί που ςυντόνιςαν 
προγράμματα βαςιςμζνα ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ.  
 

 
 
                                             

Η ελλθνικι αντιπροςωπεία ςτο Διεκνζσ Φόρουμ Πρωτοπόρων Δαςκάλων τθσ Microsoft, Παρίςι 
Μάρτιοσ 2007 
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Ειςαγωγό του Animation ςε ςχολικϊ μαθόματα 
 
Σο περιεχόμενο του βιβλίου, πριν 
πάρει τθ μορφι που ζχετε ςτα 
χζρια ςασ,  γνωςτοποιικθκε ςε 
εκπαιδευτικοφσ ςτο πλαίςιο 
ςεμιναρίων και ςυνεδρίων. Η 
αλικεια είναι ότι το ενδιαφζρον 
τουσ ιταν εξαιρετικό και πιςτεφω 
ότι θ ζντυπθ ζκδοςθ κα είναι 
πολφτιμοσ βοθκόσ τουσ. Η μόνιμθ 
ερϊτθςθ τουσ είναι, αν θ τεχνικι 
μπορεί να ενταχκεί ςε κάποιο από 
τα μακιματα που διδάςκουν ςτο 
ςχολείο.  
 
Σο μεκοδολογικό πλαίςιο που 
προτείνεται, αν τθρθκοφν οι βαςικζσ αρχζσ τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ, είναι ευζλικτο ωσ 
προσ το χρόνο και τρόπο υλοποίθςθσ των δραςτθριοτιτων των ομάδων και μπορεί να 
εφαρμοςτεί ςε οποιοδιποτε μάκθμα.  
 
Παρακάτω δίνονται δφο ςφντομα παραδείγματα τα οποία είναι ενδεικτικά για τισ 
δυνατότθτεσ ζνταξθσ του animation ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  
 
Παράδειγμα 1ο: «Ιςτορία Ε’ Δθμοτικοφ, Στα Βυηαντινά χρόνια».  
 
το βιβλίο αυτό, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ γνωρίηουν μεταξφ άλλων το ρωμαϊκό κόςμο. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ γνωριμίασ του  εκπαιδευτικοφ με τα παιδιά μπορεί να γίνει ο 
χωριςμόσ τουσ ςε ομάδεσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα τουσ, δθλαδι «ςυγγραφείσ», 
«ηωγράφοι-καταςκευαςτζσ», «θκοποιοί», «χειριςτζσ ψθφιακϊν μζςων». Οι ςυγγραφείσ 
βαςίηονται ςτα κείμενα και τισ πθγζσ. τθν ενότθτα «Η κακθμερινι ηωι ςτθν αρχαία 
Ρϊμθ» ςελ. 17, μποροφν να αναπτφξουν ζνα μικρό κείμενο μιασ παραγράφου. Ασ 
υποκζςουμε ότι θ ομάδα επζλεξε να είναι θ αφιγθςθ ενόσ μικροφ παιδιοφ τθσ εποχισ 
εκείνθσ.  
 
Η ομάδα των ηωγράφων μπορεί να αντλιςει ςτοιχεία από τθν αρχιτεκτονικι και τα 
ενδφματα και να ηωγραφίςει πρόςωπα όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτισ εικόνεσ του 
βιβλίου. Για να αποδϊςει τθν ψευδαίςκθςθ τθσ ομιλίασ του παιδιοφ μπορεί να ςχεδιάςει 
εικόνεσ ςφμφωνα με τα παρακάτω ςχζδια.  
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 παιδί001      παιδί002 

 

 
 

 παιδί003 
 
Κατόπιν τα 2 ι 3 ςχζδια των παιδιϊν ειςάγονται ςτο πρόγραμμα επεξεργαςίασ,  εφόςον είναι 
εικόνεσ που δθμιοφργθςε θ ομάδα ψθφιακά, ςτον υπολογιςτι. Αν όμωσ είναι ςχζδια ςτο χαρτί 
πρζπει να ψθφιοποιθκοφν ςτο ςαρωτι (scanner). τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται θχογράφθςθ 
του κειμζνου των ςυγγραφζων μζςω του υπολογιςτι ι ενόσ ψθφιακοφ καταγραφζα ιχου. Και ςτισ 
δφο περιπτϊςεισ, το αρχείο ιχου ειςάγεται ςτο πρόγραμμα, όπωσ ακριβϊσ γίνεται με τθν 
ειςαγωγι εικόνων.  
 
Για να αποδοκεί θ ομιλία του παιδιοφ, κα εναλλάςςονται ςτθ «λωρίδα χρόνου» του 
προγράμματοσ, τα ςχζδια 002 και 003. Όταν κζλουμε να αποδϊςουμε τθν παφςθ, παρεμβάλλουμε 
το ςχζδιο 001. Ζτςι δθμιουργείται ζνα ςφντομο βίντεο, ςτο οποίο ζνα παιδί τθσ ρωμαϊκισ εποχισ  
παρουςιάηει τθν κακθμερινι του ηωι! 
 
Για το μικρό αυτό project, θ εργαςία των ομάδων μπορεί να πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια 
των διαλειμμάτων και εκτόσ του ςχολείου. Λόγω τθσ μικρισ χρονικισ διάρκειασ επιλζχκθκε θ 
ςχεδίαςθ ςτον υπολογιςτι ι το χαρτί. Φυςικά θ ομάδα μπορεί να δθμιουργιςει το παιδί και 
ολόκλθρο το ςκθνικό από πλαςτελίνθ (και οποιοδιποτε άλλο υλικό). τθν περίπτωςθ αυτι κα 
ζχουμε διαδοχικζσ λιψεισ φωτογραφίασ (θ διαδικαςία περιγράφεται ςτθν ενότθτα «βιμα-βιμα 
λιψθ φωτογραφιϊν»).  
 
 
 
 
 



Ανάπτυξθ project με τθν τεχνικι stop motion animation 

43 

 

Παράδειγμα 2ο: «Βιολογία Γϋ Γυμναςίου» 
 
Μια από τισ ενότθτεσ του βιβλίου αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ και τισ λειτουργίεσ του 
οικοςυςτιματοσ. Εδϊ υπάρχουν πολλά ςχζδια, ηωγραφιζσ, εικόνεσ που βοθκοφν τα παιδιά να 
αντιλθφκοφν τισ τροφικζσ αλυςίδεσ. 
 
Σο ηθτοφμενο ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι οι ομάδεσ, αφοφ κατανοιςουν το κείμενο, να το 
επεξεργαςτοφν και να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ τουσ. Επειδι χρειάηεται προετοιμαςία και ζρευνα 
για τθ ςυγγραφι του κειμζνου, μποροφμε εντόσ των ομάδων να εντάξουμε μακθτζσ και μακιτριεσ 
που ζχουν αυτζσ τισ διαφορετικζσ δεξιότθτεσ. Σο ςφνολο δθλαδι των παιδιϊν να ςυμμετζχει ςτθν 
προετοιμαςία. Ζτςι θ κάκε ομάδα κα ζχει όλεσ τισ «ειδικότθτεσ».  
 
Η ολομζλεια μπορεί να επιλζξει με ποιο οικοςφςτθμα κζλει να αςχολθκεί (χερςαίο, υδάτινο) και 
αφοφ το κακορίςει, τότε θ κάκε ομάδα μπορεί να διαλζξει ζνα ηϊο του ςυγκεκριμζνου 
οικοςυςτιματοσ. Η ζρευνα τθσ ομάδασ κατευκφνεται ςτισ διατροφικζσ ςυνικειεσ του ηϊου και ςτθ 
κζςθ που επομζνωσ αυτό ζχει ςτθν τροφικι αλυςίδα. Σο κείμενο τθσ κάκε ομάδασ  παρουςιάηει το 
ίδιο το ηϊο που μιλάει για το ενδιαίτθμα και τθν τροφι του. Κατόπιν πρζπει να ςχεδιαςτεί το ηϊο 
ςτο χαρτί ι ψθφιακά ι ακόμθ να καταςκευαςτεί από κάποιο υλικό.  
 
Η απόδοςθ  του λόγου γίνεται με τουσ τρόπουσ που ζχουν αναλυκεί. Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ 
αναλαμβάνει να διαβάςει το κείμενο. Σα ςτοιχεία αυτά ειςάγονται ςτο πρόγραμμα του 
υπολογιςτι. Η ίδια διαδικαςία αφορά και τα υπόλοιπα ηϊα που επιλζχκθκαν από τισ άλλεσ 
ομάδεσ. το τζλοσ του βίντεο μπορεί να παρουςιαςτεί θ πυραμίδα με τα ηϊα ςτα διάφορα 
επίπεδα τθσ. 
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Παραδείγματα ςκίτςων που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ςτο εκπαιδευτικό βίντεο. 
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Δραςτθριότθτα γνωριμίασ με τθν τεχνικι stop motion animation 
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Μπορείτε να βρείτε πλικοσ  
ςχολικϊν εργαςιϊν ςτο διαδίκτυο.  

Πλθκτρολογιςτε stop motion 
animation και άλλεσ λζξεισ κλειδιά  
ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ ςασ  

ςε ιςτοςελίδεσ που φιλοξενοφν βίντεο. 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ανάπτυξθ project με τθν τεχνικι stop motion animation 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-960-98477-0-4 


